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ACTA NÚM. PLE2016/1 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE 
GENER DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:05 hores del dia 26 de gener de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària 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: 
 
ACTES: 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
PROPOSTES D’ACORD: 
2. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 11, 16 i 25 PER A 

L’EXERCICI 2016 I SEGÜENTS. 
3. APROVACIÓ ATORGAMENT DE MEDALLA DE BRONZE DE LA VILA 

“DISTINCIÓ CIUTADANA”.   
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:   
4. DECRETS  
5. JUNTES DE GOVERN  
6. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
7. PRECS I PREGUNTES 

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

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions celebrades els 
dies 1 de desembre de 2015 (ordinària),i 29 de desembre de 2015 (extraordinària). 
 
2. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 11, 16 i 25 PER A 
L’EXERCICI 2016 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 

Assistents: 
JORDI BERDALA VIDAL 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
XAVIER GUITART CANO 
JOAN FAIG COLOMER 
LAURA COSTA ESCOLANO 
ANNA COLOMER VILA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
F. XAVIER SALA PUJOL 
XAVIER JUNCÀ MORER 
NÚRIA MAS SOLER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
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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 una modificació en les 
ordenances fiscals núm. 11 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, núm. 16 reguladora de la taxa sobre la 
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, i núm. 25 reguladora de la 
taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals. 
 
Vistos els informes tècnics 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 
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 de secretaria, favorable a les modificacions que es 
proposen, el Ple, després de la incorporació de l’esmena acceptada durant el debat,  
ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, les  modificacions 
de les ordenances fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
 
A) Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa: 
 
A.1.) Es modifica l’article 6: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
1. Ocupació amb taules i cadires  per al seu ús pels clients:   
 

Concepte: Preu m2/any: 
Per cada metre  

quadrat d’ocupació 
Temporada estiu 

(1/03 a 30/09) 
Resta de l’any 

Fins a 20 m2 10 €/m2 7 €/m2 
Excés de 20 m2 16,50 €/m2 11,50 €/m2 

 
Es considera que una taula i quatre cadires ocupen una superfície de quatre metres 
quadrats, excepte prova en contrari. 
 
2. Ocupació amb taules, cadires, tendals i altre mobiliari, degudament recollit, un cop 
finalitzada l’activitat del dia, i ubicat   en zona prèviament marcada per l’Ajuntament:    
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Concepte: Preu m2/any: 

Per cada m2 
Temporada estiu 

(1/03 a 30/09) 
Resta de l’any 

Fins a 4 m2 10 €/m2 7 €/m2 
Excés de 4 m2 16,50 €/m2 11,50 €/m2 

 
B) Ordenança fiscal núm. 16  reguladora de la taxa sobre la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
B.1) S’elimina l’apartat 4 de l’article 5 
 
B.2) Es modifica l’article 6:  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
CONCEPTE              EUROS 

1.Certificació o informe urbanístic de compatibilitat amb el 
planejament urbanístic   

45,23

2. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis 103,81

3. Consulta prèvia de classificació de l’activitat 104,75

4.Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats: 
    4.1. Annex I – Règim autorització Llei 20/2009 673,55

    4.2. Annex II - Llicència ambiental Llei 20/2009 673,55

    4.3. Annex III – Règim de comunicació:  

        4.3.1. Superfícies < 400 m2 Llei 20/2009 303,07

        4.3.2. Superfícies > 400 m2 Llei 20/2009 450,20

        4.3.3. Activitat ramadera < 20 URP* Llei 20/2009 110,30

        4.3.4. Activitat ramadera >20 URP* Llei 20/2009 230,15

    4.4. Innòcua – Règim de comunicació:  

       4.4.1. Superfícies < 100 m2 Llei 20/2009 110,30

       4.4.2. Superfícies entre 101 m2  i 400 m2 Llei 20/2009 180,70

    4.5. Annex I (declaració responsable d’obertura) Llei 16/2015 110,30

    4.6. Annex II (Comunicació prèvia d’obertura) 

       4.6.1. Superfícies < 400 m2 Llei 16/2015 303,07

       4.6.2. Superfícies > 400 m2 Llei 16/2015 450,20

5. Legalització d’espectacles públics i activitats recreatives: 
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    5.1 Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic   
d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries 

303,07

    5.2 Comunicació prèvia d'establiments no permanents 
desmuntables   

140,25

    5.3 Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari 

230,37

    5.4  Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles 
públics i activitats recreatives ordinàries 

673,55

    5.5  Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari 

320,23

6. Canvi de titularitat d'activitats: 110,30

7. Canvi NO substancial d’activitat: 110,30

 
C)  Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions 
municipals. 
 
C.1) Es modifica l’article 5, punt a) i c): 
 
Article 5. Bonificacions i exempcions 
 
a)  S’estableix una bonificació de fins el 100% del preu de les tarifes de la taxa d’utilització 
d’instal·lacions esportives a favor de les entitats locals federades. 
 
Aquesta bonificació serà atorgada per acord de l’òrgan municipal competent a petició prèvia 
de l’entitat federativa. 
 
c) S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa 3.6 d’utilització del pavelló vell a favor 
dels usuaris que la demanin, en cas que es verifiqui que, un cop feta l’activitat, el pavelló 
es troba en les mateixes condicions que a l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme 
tasques de neteja. 
 
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 que 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, 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. 
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El Sr. Alcalde explica que la modificació de l’ordenança fiscal número 11 respon a la 
necessitat de donar cobertura a la possibilitat d’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires un cop recollides després de l’horari comercial. La modificació de l’ordenança 16 
consisteix en l’adaptació de les tarifes a les normes i tràmits legals que s’apliquen en 
l’actualitat; i la modificació de l’ordenança 25 té per objecte que quedi degudament 
comptabilitzat el pagament de la taxa per tal de que es tingui consciència del cost dels 
serveis municipals per l’ús de les instal·lacions.  
 
El Sr. Joan Faig, en  nom del Grup Municipal Tots per Camprodon, demana que es faci la 
votació per separat de cada una de les ordenances atès que el seu grup està a favor de 
les propostes de modificació dels ordenances fiscals números 11 i 16, però en contra de 
la modificació que es proposa de la número 25. Afirma que, en aquesta darrera,  són 
partidaris de mantenir l’actual redactat que contempla l’exempció de les entitats i posterior 
notificació dels costos, atès que la figura de la bonificació suposa complicar el tràmit 
burocràtic innecessàriament. Indica que seria convenient que a més es restringeixi a les 
entitats federades locals per evitar que s’aprofitin altres entitats que no tenen vinculació 
amb el municipi. 
 
El Sr. Alcalde respon que es manté la mateixa definició “entitats federades” però no té 
inconvenient en afegir “locals”.  
 
Amb la incorporació acceptada, es sotmeten a votació separadament les tres propostes 
que ofereixen el següent resultat:  
 
A) S’aprova per unanimitat dels onze membres presents la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa.  
 
B) S’aprova per unanimitat dels onze membres presents la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 16 reguladora de la taxa sobre la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a 
l’inici de les activitats. 
 
C) S’aprova per sis vots a favor i cinc en contra la modificació de l’ordenança fiscal núm. 
25 reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals. 
  
3. APROVACIÓ ATORGAMENT DE MEDALLA DE BRONZE DE LA VILA "DISTINCIÓ 
CIUTADANA" AL SR. JOSEP MARIA BATLLE BATCHELLI.  
 
Vist el decret d’alcaldia de data 20 de gener de 2016 nomenant els instructors de 
l’expedient per a l’atorgament de la Medalla de Bronze de la Vila “Distinció ciutadana” al 
Sr. Josep Maria Batlle Batchelli que ostenta mèrits sobrats per a ser creditor del 
reconeixement honorífic del municipi amb motiu de la seva  d’implicació en l’excel·lència, 
eficiència i millora constant dels serveis públics municipals a favor dels camprodonins i 
camprodonines.  
 
Vist l’expedient justificatiu dels honors per a l’atorgament de la Medalla de Bronze de la 
Vila “Distinció ciutadana” al Sr. Josep Maria Batlle Batchelli, efectuada per unanimitat dels 
instructors.  
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El Ple per unanimitat dels onze membres presents, que són tots els que integren la 
Corporació,  ACORDA:  
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Josep Maria Batlle Batchelli la Medalla de Bronze de la Vila 
“Distinció ciutadana” de reconeixement honorífic del municipi amb motiu de la seva 
d’implicació en l’excel·lència, eficiència i millora constant dels serveis públics municipals a 
favor dels camprodonins i camprodonines.  
 
Segon.- INSCRIURE l’honor atorgat en el llibre de registre d’acord amb l’article 21 del 
Reglament d’honors, distincions i protocol d’aquest Ajuntament.  
 
El Sr. Alcalde explica que la proposta s’ha elaborat d’acord amb tots els Grups 
Municipals en reconeixement unànime de la vàlua personal del Sr. Batlle amb motiu de 
la seva jubilació laboral.  
 
El Sr. Faig corrobora que, efectivament, la proposta i tot l’expedient han estat 
consensuats.   
 
4. 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.  
 
02.12.15 Recurs de reposició contra resolució d’alcaldia. 
03.12.15 Delegació de funcions de secretaria. 
07.12.15 Sol·licitud pròrroga al PUOSC obra “Rehabilitació dels edificis de cal 

Marqués i del convent del Carme per a museu municipal 3a fase”.  
09.12.15 Adjudicació contractació obra “Pavimentació dels carrer Isaac Albéniz i 

Sant Roc.  
10.12.15 Comunicació prèvia instal·lació caldera de biomasa hotel Puigfrancor. 
10.12.15 Acceptació subvenció Diputació de Girona “Del Pla a l’Accció”.  
15.12.15 Convocatòria Junta de Govern Local 16.12.2015 
16.12.15 Sol·licitud pròrroga al PUOSC obra “Rehabilitació dels edificis de cal 

Marqués i del convent del Carme per a museu municipal 3a fase” fins 
2016.  

18.12.15 Modificació pressupost Fundació Museu I. Albéniz.  
22.12.15 Comunicació prèvia activitat habitatge d’ús turístic c/. la Font, 8 Beget.  
22.12.15 Comunicació prèvia activitat ramadera mas el Miàs.  
23.12.15 Convocatòria Ple extraordinari 29.12.2015. 
23.12.15 Delegació de funcions intervenció.  
28.12.15 Convocatòria Junta de Govern Local 29.12.2015. 
11.01.16 Convocatòria Junta de Govern Local 13.1.2015. 
12.1.16 Requeriment nova documentació obres Pla de l’Arç.  
13.01.16 Contractació laboral a temps parcial Llar d’Infants-Substitució.  
13.01.16 Pròrroga contracte laboral temporal de neteja a temps parcial.  
13.01.16 Lliurament de còpia sol·licitada d’expedient municipal.  
20.01.16 Incoació d’expedient atorgament de Medalla de Bronze “Distinció 

ciutadana”. 
21.01.16 Convocatòria ple 26.1.2016. 
21.01.16 Convocatòria Junta de Govern Local 26.1.2016. 
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El Ple es dóna per assabentat.  
 
5. 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  
2015/29 1 de desembre de 2015  
2015/30 16 de desembre de 2015  
2015/31 29 de desembre de 2015 
 
El Ple es dóna per assabentat.  

6. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

El Sr. Alcalde es posa a disposició del Ple per a donar compte de les gestions i 
actuacions més rellevants efectuades des la celebració de la darrera sessió ordinària,  de 
les quals hom precisi informació. 

El Ple es dóna per assabentat.  

7. PRECS I PREGUNTES 

1. El Sr. Jordi Berdala posa de manifesta que no ha trobat al registre d’entrades la 
proposta de pla d’acció ni el projecte per a la reorganització que va servir de 
base per a la contractació d’aquest servei. Considera que es tracta d’una 
documentació bàsica per poder formalitzar el contracte i saber què es contracta.    

 
Respon el Sr. Alcalde que aquesta documentació es troba a l’Ajuntament, però és 
possible que, per error, no s’hagi registrat degudament. Afirma que aquests 
documents estan a l’abast dels senyors regidors.  
 

2. Indica, el Sr. Berdala, que, d’acord amb les dades del pressupost municipal, el lloc de 
treball que deixa vacant el Sr. Josep Maria Batlle, per jubilació, no es pretén cobrir. 
Pregunta si aquest fet ha estat consultat amb la empresa que està elaborant el 
projecte de reorganització, atès que considera que el Sr. Batlle desenvolupa unes 
tasques molt importants pel municipi.   

 
El Sr. Alcalde respon que considera que aquesta circumstància no es necessari 
consultar-la amb l’empresa contractada ni tampoc és objecte del contracte. Confirma 
que no es cobrirà el lloc de treball i informa que les tasques seran redistribuïdes i 
absorbides pel personal de la brigada.  
 

3. El Sr. Berdala pregunta si ja es disposa de l’auditoria que es  va encarregar a la 
Universitat de Girona que havia de lliurar-la a finals d’any.  

 
Respon el Sr. Alcalde que van una mica endarrerits i properament es tindran els 
resultats.  
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4. El Sr. Esteve Pujol demana que li sigui lliurada per escrit la relació de les gestions 
efectuades per l’equip de govern per donar solució al problema  de la torre de  
comunicacions de Coll de Buchs. Anuncia que la setmana vinent el Grup Socialista 
presentarà al Parlament una proposta de resolució perquè la Generalitat compleixi els 
compromisos assolits. Concreta que vol que li sigui contestat quines gestions ha fet 
l’Ajuntament, quins encàrrecs i qui i quan s’han adoptat els acords.  

 
El Sr. Alcalde diu que li serà respost per escrit, tal com demana.  
 

5. El Sr. Xavier Guitart exposa un seguit de queixes en relació amb la cavalcada de 
Reis. Afirma que la Regidora de Cultura va enviar una nota obligant als participants a 
muntar les carrosses amb el que no hi està d’acord. Indica que el carter reial va actuar 
amb la cara descoberta propiciant que la mainada el reconegués, cosa que li sembla 
contrària a l’essència de l’acte, i que l’endemà de la cavalcada va aparèixer la roba al 
terra en un racó del pavelló. Finalment posa de manifest que Camprodon va ser l’únic 
poble de la Vall que va suspendre la cavalcada per culpa del mal temps essent el 
primer any que això passa dels darrers 34 anys seguits en que sempre s’ha sortit 
àdhuc amb 25 centímetres de neu. Considera que es tracta d’una festa molt important 
i es va fer tot molt malament i s’ha de millorar.  

 
La Sra. Anna Colomer, Regidora de Cultura, respon que es va suspendre la sortida 
dels reis perquè va ploure, pedregar i va fer vent i molt de fred i no es tenia previst un 
pla B. Afirma que sempre s’ha demanat la col·laboració de tothom per muntar les 
carrosses i per això l’any passat es va enviar un correu electrònic en similars termes 
al d’aquest any. Assegura que va estar en tot moment amatent i a disposició per a 
admetre suggeriments. Recorda que ella mateixa va sortir anys enrere de patge amb 
la cara descoberta, com era habitual, i no va passar res. Indica que la mateixa tarda 
que es va saber que hi havia roba al terra del pavelló es va recollir i considera que si 
bé és cert que s’han rebut algunes queixes, també ho és que bàsicament s’han degut 
a malentesos que li saben greu, posen de manifest que tot és millorable i que s’ha de 
millorar.    
 

6. El Sr. Guitart afirma que la festa de fi d’any va estar bé per als joves però malament 
pels grans. Indica que es tracta d’un dia en què surt molta gent i s’hauria de tenir en 
compte a tothom.  

 
La Sra. Colomer afirma que ha fet una valoració positiva de la festa i considera que va 
ser tot un èxit.  
 
El Sr. Alcalde corrobora que  va anar molt bé, encara que no agradés a tothom.  
 

7. El Sr. Guitart, en relació amb la Fira de la Puríssima, considera  que es van produir 
una seguit d’errades i disfuncions que s’han de tenir en compte si es vol que sigui un 
esdeveniment de referència, tal com va anunciar que pretenia l’equip de govern. 
Indica que no es va avisar al veïns de la Font Nova que van tenir dificultats per entrar 
a casa seva ni tampoc es va avisar de les restriccions del trànsit que van generar un 
caos important. Posa de manifest que dels 25 estants  només 14 eren de Camprodon 
i 11 de fora i es van produir algunes pràctiques incorrectes com el fet de que a l’estant 
de Galetes Birba es van vendre i van acceptar comandes en clara competència 
deslleial amb els comerços, cosa que l’Ajuntament hauria d’haver previst i evitat. 
Afirma que la fira ha costat 18.000 euros més les factures que aniran arribant; que la 
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connexió elèctrica era il·legal i que s’hauria d’haver donat prioritat als comerços del 
poble, alguns dels quals ni tant sols estaven avisats. A més, indica, hi ha hagut 
queixes per la supressió del concurs de dibuix i pintura.  

 
El Sr. Alcalde assegura que se sent més que orgullós de com va anar la Fira de la 
Puríssima i entén que les crítiques del Sr. Guitart posen en evidència que tenen un 
concepte molt diferent de poble en aquest aspecte. Reconeix que es cert que pot 
millorar, però el cert és que han rebut múltiples felicitacions. Afirma que van ser uns 
dies de festa i activitats que han tingut molt bona acollida i una valoració molt positiva. 
Conclou que la Fira de la Puríssima del 2015 ha estat el començament d’una nova 
etapa per Camprodon.  
 
El Sr. Xavier Rigat, Regidor de Mobilitat, explica que al principi es va produir un 
malentès amb els veïns afectats que estaven molt enfadats però finalment es van 
calmar i van demanar disculpes i van reconèixer que era una bona iniciativa. Afirma 
que tot és millorable, però que ell està molt orgullós de l’experiència.  
 
El Sr. Xavier Juncà, Regidor de Promoció Econòmica, assegura que es va contactar 
amb tots els comerços per la seva participació i pregunta al Sr. Guitart quina és la 
seva valoració de la Fira.  
 
El Sr. Guitart contesta que fa una valoració negativa pels problemes de circulació, la 
manca d’informació i perquè al 30 o 40 per cent dels comerços del poble no se’ls va 
dir res.     
 

 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts per les nou 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 
 


