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ACTA NÚM. PLE2016/12 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 
DE DESEMBRE DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 30 de desembre de 2016, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, 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 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL I LA 

PLANTILLA DE PERSONAL  PER A L’EXERCICI  2017. 
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL  NÚM. 1 REGULADORA 

DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 

“REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL EN EDIFICIS DE CAL MARQUÈS I 
CONVENT DEL CARME”.   

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

 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A 
L’EXERCICI  2017. 

 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2017, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament i els dels dos organismes 
autònoms municipals, Residència Geriàtrica Municipal l'Hospital 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 
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conceptes que s’hi contenen, essent objecte de l’oferta pública d’ocupació les places 
vacants a cobrir durant l’exercici, d’acord amb les limitacions salarials i de reposició de 
vacants establertes a la LPGE 2016. 
 
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. 
 
Vistos els informes favorables emesos pel  secretari i per la interventora accidental. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
  
Primer: APROVAR inicialment, 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 2017 d’acord amb el resum del pressupost per 
capítols següent:  

 
INGRESSOS:  

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P. Museu Ajusts CONSOLIDAT 

Capítol  I   Impostos Directes 1.698.224,38 € - - - 1.698.224,38 €

Capítol  II  Impostos Indirectes 52.700,00 € - - - 52.700,00 €

Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.076.947,00 € 772.100,00 € 21.084,45 € - 1.870.131,45 €

Capítol IV  Transfer. Corrents 736.924,47 € 352.000,00 € 14.715,55 € 48.700,00 € 1.103.640,02 €

Capítol V   Ingressos de patrimoni 210,00 € 11.200,00 € - - 11.410,00 €

Capítol VI   Aliació inv. Reals - -  - - -

Capítol VII  Transfer. Capital 50.000,00 € - - - 50.000,00 €

Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -  - - 9.000,00 €

Capítol IX  Passius  Financers -  -  - - -  

Totals INGRESSOS 3.624.005,85 € 1.135.300,00 € 35.800,00 € 48.700,00 € 4.795.105,85 €

 
DESPESES:  
          

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 

MUSEU 
Ajusts CONSOLIDAT 

Capítol I  Desp. Personal 1.042.619,60 € 920.822,65 € -  - 1.963.442,25 €

Capítol II Béns corrents/serveis  1.762.311,09 € 213.777,35 € 35.300,00 € - 2.011.388,44 €

Capítol III Desp. Financeres 37.600,00 € 700,00 € 500,00 € -- 38.800,00 €

Capítol IV Tranfer. Corrents 133.575,07 € - - 48.700,00 €  133.575,07 €
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Capítol V Fons de contingència 25.036,05 € - - 25.036,05 €

Capítol VI Inversions Reals 164.964,04 € - - - 164.964,04 €

Capítol VII Tranfer. Capital 16.900,00 € -  - - 16.900,00 €

Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -  - - 9.000,00 €

Capítol IX Passius Financers 432.000,00 € -  - - 432.000,00 €

Totals DESPESES 3.624.005,85 € 1.135.300,00 € 35.800,00 € 48.700,00 € 4.795.105,85 €

 
Segon.- APROVAR la relació de llocs de treball de la plantilla de personal que es 
contempla a l’expedient i l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a cobrir durant 
l’exercici 2017. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2017. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als efectes 
d’examen i possibles reclamacions. 
 
Cinquè.- CONSIDERAR definitivament aprovat el Pressupost, la relació de llocs de treball  
i l’oferta pública d’ocupació, si transcorregut el termini d’exposició al públic no s’haguessin 
presentat reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert allò que disposa 
l’article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.1 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un pressupost realista i acurat que reflecteix l’aposta 
de l’equip de govern per la promoció de la cultura, la infància, i el jovent; i en aquest 
context es contempla la celebració de l’any Surroca. Esmenta les  principals variacions en 
relació amb l’anterior pressupost municipal així com les novetats i els trets més 
interessants del seu contingut capítol per capítol. Remarca que algunes de les actuacions 
d’inversió que es preveuen no s’han pogut dotar inicialment i es troben a l’espera de 
poder comptar amb finançament alternatiu per a fer front al compliment de la sentència 
del TSJC; cosa que permetrà alliberar recursos per a afrontar-les. Posa de manifest les 
actuacions d’inversió de la torre de comunicacions i la coberta del pavelló nou i  
l’important repte que significa el canvi radical de funcionament administratiu pel qual 
s’habilita crèdit per a fer front a la despesa necessària en noves tecnologies. Indica que 
en els pressupostos  de la Residència geriàtrica i de la Fundació Isaac Albéniz no hi ha 
variacions substancials.   
 
El Sr. Esteve Pujol manifesta que, tot i ser conscient que el pressupost municipal es vota 
en conjunt, vol deixar constància de que el seu grup està totalment d’acord amb els 
pressupostos dels organismes autònoms de la Residència i de la Fundació Isaac Albéniz; 
però votaran en contra per causa de les seves discrepàncies amb el pressupost de 
l’Ajuntament, el qual consideren poc ambiciós i que obeeix a la manca de projecte polític 
de l’equip de govern que, pels dos anys i mig de legislatura ofereix un balanç  molt pobre. 
Opina que, tot i sumant els 110.000 euros que es destinen al compliment de la sentència 
del TSJC es quedaran en 174.000 euros d’inversió nova, tenint en compte que  els 
100.000 euros de la torre de comunicacions ja estaven previstos en el pressupost 
anterior; i aquesta inversió es finança bàsicament amb càrrec a recursos municipals i 
suposa un escàs 3,63% del total de la despesa. Lamenta que  no es preveu cap actuació 
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat malgrat el Parlament aprovés una esmena 
del PSC per tal de que es doti de finançament la torre de comunicacions.  Considera que 
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tret de la torre i la coberta del pavelló nou, la resta d’inversions són tasques de 
manteniment que reflecteixen que no  hi ha projecte de poble. Argumenta que l’any 2016 
s’ha comptat amb recursos atípics procedents de la regularització de l’IBI per import 
aproximant de 350.000 euros i per aquest any es preveuen majors ingressos per import 
d’altres 100.000 euros sense que això s’hagi reflectit en una evolució positiva del poble. 
Critica que s’hagi optat per efectuar despeses no estrictament necessàries com els 
23.000 euros d’increment que suposa el sou del cap de serveis després de descomptar la 
reducció de les assistències de l’alcalde. Expressa el desacord del seu grup amb la 
externalització de serveis com el de neteja d’edificis que suposa una primera important 
despesa en estudis previs per justificar la privatització dels serveis quan s’ha demostrat 
que és molt millor la gestió directa i comptar amb personal de Camprodon perquè la 
privatització significa fer negoci privat amb els diners públics. Posa d’exemple la gestió de 
la neteja de l’Institut que presta l’Ajuntament després que es constatés que significava un 
estalvi del 50% dels costos que oferia la iniciativa privada. Es mostra totalment d’acord 
amb l’enunciat de promoció de la cultura, la infància i el  jovent, però entén que s’ha 
gestionat amb poc control i un increment desmesurat  en despesa que no deixa rastre al 
municipi. Finalment posa de manifest que en dos anys no s’ha fet res en relació amb les 
conclusions de l’auditoria del servei de televisió per cable. I, en relació amb l’auditoria 
financera  encarregada per l’equip de govern, segons la qual s’havien de recuperar 
transferències de capital d’altres administracions, s’ha posat de manifest la incapacitat de 
l’equip de govern i la seva manca d’ambició. Conclou que per aquestes raons el seu grup 
votarà en contra.  
 
El Sr. Alcalde es mostra sorprès de la intervenció del Sr. Pujol tenint en compte la seva 
experiència en el govern municipal. Insisteix en que es tracta d’un pressupost realista i 
acurat condicionat per la cobertura d’actuacions heretades  com són el compliment de la 
sentència del TSJC,  la torre de comunicacions i la reparació de la coberta del pavelló 
nou que s’han d’assumir i no permeten contemplar noves actuacions. Afirma que tenen la 
voluntat de gestionar el dia a dia més que deixar petjada i no hi ha manca d’ambició sinó 
responsabilitat i realisme que obliguen a no preveure transferències de capital que estan 
negociades però no s’han pressupostat per no estar consolidades com són dues 
subvencions procedents del FEDER que estan en marxa i si es consoliden suposaran 
174.000 euros d’ingressos. També esmenta l’actuació de la via verda entre Camprodon i 
Llanars amb un pressupost de 261.000 euros d’inversió que es farà aquest 2017 i la 
inversió a Cal Marqués que s’adjudica avui mateix i suposa una inversió de mig milió 
d’euros. Afirma que aposten per la cultura, l’esport i la promoció econòmica i, en aquest 
sentit, està en marxa la reconversió dels serveis de l’oficina de turisme.  Explica que el 
servei de televisió per cable s’ha de redefinir i s’està treballant en això. En resum, 
considera que s’està fent un gran esforç per millorar el dia a dia dels camprodonins i 
camprodonines.  
 
El Sr. Pujol replica reiterant que el pressupost és poc ambiciós  i conté algunes despeses 
que denoten una administració inadequada dels diners públics. Afegeix que inversions 
factibles de desenvolupament urbanístic que es van aturar amb el canvi de govern, 
després d’un any no s’ha fet res i suposen inversions  de més de 700.000 euros, en 
conjunt, que ajudarien a reactivar l’economia del municipi. Considera que el 
condicionament del pavelló vell és una prioritat absoluta del municipi per adequar 
l’equipament a les obligades condicions de seguretat que exigeix el manteniment del seu 
ús públic  i l’alcalde, com a responsable, és el primer interessat al respecte.  
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El Sr. Alcalde afirma que el pavelló vell no és de titularitat municipal. Indica que les 
actuacions urbanístiques compten amb molta gent que hi està en contra i per aquest 
motiu s’està treballant en llimar discrepàncies. S’ha hagut de prioritzar la reparació de la 
coberta del pavelló Llandrius perquè no es pot utilitzar, assegura. En canvi la situació del 
pavelló vell no és responsabilitat de l’actual equip de govern. No obstant, per primera 
vegada s’ha tramitat i obtingut autorització per fer el ball de cap d’any. Recorda la situació 
d’estrès que va haver de suportar quan acabat d’entrar com alcalde va haver d’afrontar la 
situació de manca de mesures de seguretat d’aquest local. Manifesta que cada un té la 
seva forma d’actuar i cada un té el seu lloc en aquest Ajuntament.  
 
El Sr. Pujol afirma que el seu grup, assumint el lloc que els hi correspon, es dedica a fer 
propostes raonables que és la seva funció principal. Explica que al pressupost de l’any 
2015 hi havia una partida destinada a corregir la manca de mesures de seguretat del 
pavelló vell que no es va executar pel nou equip de govern i hauria servit per pal·liar la 
situació d’estrès que explica l’alcalde.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor dels regidors i 
regidores F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila i els cinc vots en contra dels regidors i 
regidora Esteve Pujol Badà, Jordi Berdala Vidal, Xavier Guitart Cano, Laura Costa 
Escolano i Joan Faig Colomer.  
 
2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 
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 modificació del tipus de gravamen, a l'empara del 
previst en el RDL 3/2016, desembre, té el propòsit d'introduir una modificació en 
l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles consistents en la 
disminució d’un 0,8% en el tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa urbana. 
 
En conseqüència, vist  l'informe del Secretari, favorable a les modificacions que es 
proposen, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment, la  modificació de l’ordenança núm. 1 que regula 
l’impost sobre béns immobles, en els següents termes: 
 
Es modifica l’article 7, punt 2, apartat A: 
 
2. El tipus de gravamen serà: 
 
a) Als béns immobles de naturalesa urbana ............................................ 0,96% 
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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 
l’ordenança que tindrà efectes a 1 de gener de 2017,  entrarà en vigor una vegada 
publicat i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord de 
modificació d’Ordenança  fiscal aprovat, un cop s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’objectiu de la proposta és neutralitzar l’increment del valor 
cadastral que ha aprovat l’Estat.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que integren el Ple de la Corporació.  
 
 
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: 
“REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL EN  EDIFICIS DE CAL MARQUÈS I 
DEL CONVENT DEL CARME”. 
 
Vista la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents a la “Rehabilitació 
per a museu municipal en edificis de Cal Marquès i del convent del Carme” i aprovat el 
projecte d’obres corresponent. 
 
Vist que amb data 8/11/2016 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i es va 
realitzar la retenció de crèdit oportuna. 

 
Vist que amb data 8/11/2016 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 
 
Vist que amb data 9/11/2016, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte. 
 
Atès que mitjançant acord del Ple de data 11/11/2016 es va aprovar l'expedient i els Plecs 
de Clàusules Administratives per a l'adjudicació de les obres del projecte, per 
procediment obert, diversos criteris, així mateix es va procedir a autoritzar la despesa que 
suposa l'adjudicació del mateix. 
 
Vist que amb data 17/11/2016 es va publicar anunci de licitació per termini de vint-i-sis 
dies en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de contractant de l'òrgan 
de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions. 
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Vist que durant el termini de la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l'expedient. 

 
Vist que amb data 16/11/2016, la mesa de contractació estimà com a oferta 
econòmicament més favorable l'emesa per l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, de 
conformitat amb la classificació que segueix el següent ordre decreixent: 
 

Empresa Puntuació 

Serveis Integrals 360 Plus 96,00 

Axis Patrimoni SL 94,50 

Construccions Desmo SA 72,22 

Argon Informatica SA 59,96 

Artífex Infraestructuras SL 52,76 

Voracys SL 49,76 

Construccions Freixenet Camprodon SL 47,76 

Vist que amb data 27/12/2016 ha estat requerit el licitador que presenta l'oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè aporti la documentació exigida pel Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia 
definitiva. 
 
Vist que amb data 27/12/2016, el licitador Serveis Integrals 360 Plus, ha constituït la 
garantia definitiva per import de 24.523,52 euros i ha presentar els documents justificatius 
exigits. 

 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l'establert en l'article 151.4 i 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. 
 
Es proposa al Ple: 

 
PRIMER. Adjudicar a l'empresa Serveis Integrals 360 Plus, el contracte d'obres 
d’execució del projecte “Rehabilitació per a museu municipal en edificis de Cal Marquès i 
del convent del Carme”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d'adjudicació, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 220 de 
data 17/11/2016 i en el Perfil de contractant. 

 
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació  1.3330.62201 del pressupost 
vigent de despeses. 

 
TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada. 

 
QUART. Notificar a Serveis Integrals 360 Plus, adjudicatari del contracte, el present acord 
i citar-lo per a la signatura del contracte. 
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CINQUÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de 
Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva 
aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut  i la seva 
posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de 
replanteig i inici de l'obra. 

 
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres de “Rehabilitació per a museu 
municipal en edificis de Cal Marquès i del convent del Carme” en el Perfil de contractant, i 
publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província en el termini de quaranta-vuit dies a 
comptar des de la data de la present Resolució. Així mateix, publicar l'adjudicació a la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament. 

 
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que es tracta d’una gran actuació que compta amb una 
part del finançament provinent del programa FEDER – POCTEFA cosa que ha obligat a 
no acceptar baixa en el preu d’adjudicació i efectuar la selecció per procediment obert i 
dos altres criteris de millores en les ofertes. Explica que s’han registrat set ofertes i la 
millor valoració l’ha obtingut l’empresa Serveis Integrals 360 Plus. Indica que l’obra 
s’executarà per fases anuals durant tres anys i aquest 2017 es farà la primer fase.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que integren el Ple de la Corporació.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són dos quarts de deu 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 
 


