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ACTA NÚM. PLE2015/11 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE 
SETEMBRE DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 29 de setembre 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. 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. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

ELS AJUNTAMENTS DE LLANARS I CAMPRODON PER L’APROFITAMENT 
D’AIGUA DE  CONSUM DE LES POBLACIONS. 

3. APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL.  

4. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DELS RECURSOS EN VIA 
ADMINISTRATIVA CONTRA ACTES EMESOS PER DELEGACIÓ DE LA 
POTESTAT SANCIONADORA PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT 
VIARI URBÀ. 

5. PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL RÈGIM DE COMPENSACIÓ PER ASSISTÈNCIES 
I INDEMNITZACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL 
VOLUNTARIAT. 

7. SOL·LICITUD DE FRACCIONAR EN 120 MENSUALITATS EL REINTEGRAMENT 
DE LA LIQUIDACIÓ NEGATIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE 
L'ESTAT DE L'ANY 2013. 

MOCIONS 
8. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA 

DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:  
9. DECRETS  
10. JUNTES DE GOVERN  
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
12. PRECS I PREGUNTES 

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JORDI BERDALA VIDAL 
XAVIER GUITART CANO 
JOAN FAIG COLOMER 
 

  

S’excusa: 
  LAURA COSTA ESCOLANO 
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Prèviament a l’inici dels debats, el Sr. Esteve Pujol excusa l’absència de la Sra. Laura 
Costa per motius personals.  
 
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 28 de juliol (ordinària) i el 31 d’agost  i 17 de setembre de 2015  (extraordinàries) que 
resulten aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2.  PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE LLANARS I CAMPRODON PER L'APROFITAMENT D'AIGUA DE  
CONSUM DE LES POBLACIONS. 
 
L’Ajuntament de Camprodon per acord el Ple de data 29/11/2013 va aprovar el conveni 
de col·laboració entre els ajuntaments de Llanars i Camprodon per l’aprofitament d’aigua 
de consum de les poblacions. El conveni va ser formalitzat i signat el dia  20 de desembre 
de 2013.  
 
El repartiment dels costos vinculats a l’explotació de les instal·lacions s’estableixen en els 
acords SISÈ i VUITÈ  del conveni amb el següent contingut:  
 
“SISÈ: L’Ajuntament de Llanars cedeix a l’Ajuntament de Camprodon l’ús del terreny 
necessari per a la construcció del sistema de tractament de les aigües de Camprodon 
d’acord amb la proposta de GIACSA. També posa a disposició l’escomesa elèctrica i es 
farà càrrec del consum energètic que el tractament projectat suposi.”  
 
“VUITÈ: Cada ajuntament es farà càrrec del manteniment dels equips de la seva propietat 
i també dels consumibles que el tractament d’aigua suposi per abastir la seva població.”   
 
Finalitzades les obres de construcció del sistema de tractament de les aigües de 
Camprodon i d’abastament del veïnat d’Espinalba, executades per GIACSA i posades en 
funcionament, a finals del 2014, totes les instal·lacions projectades, es constata la 
necessitat de procedir a la modificació del conveni, de forma que el repartiment dels 
costos vinculats a l’explotació de les instal·lacions s’adeqüin per tal d’optimitzar el control 
de la despesa atribuïble a cada municipi, considerant les instal·lacions de l’ETAP 
d’Espinalba com a un únic centre de cost, establint un coeficient degudament justificat en 
l’informe lliurat a l’efecte per GIACSA de data 3/06/2015.  
 
El Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la modificació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de 
Llanars i Camprodon per l’aprofitament d’aigua de consum de les poblacions; en concret 
es modifiquen els articles SISÈ i VUITÈ el redactat del qual s’estableix en els següents 
termes:  
 
“SISÈ: L’Ajuntament de Llanars cedeix a l’Ajuntament de Camprodon l’ús del terreny 
necessari per a la construcció del sistema de tractament de les aigües de Camprodon 
d’acord amb la proposta de GIACSA. També posa a disposició l’escomesa elèctrica.” 
 
“VUITÈ:  Les instal·lacions de l’ETAP d’Espinalba es consideren com a un únic centre de 
cost i, a aquest efecte, s’estableix el repartiment proporcional dels costos vinculats a 
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l’explotació de les instal·lacions, anant a càrrec de l’Ajuntament de Camprodon el 44% i 
de l’Ajuntament de Llanars del 56%.” 
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. F. Xavier Sala Pujol, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3. APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL.  
 
El Consell General del Consoci de Comunicació Local de data 26 de març de 2015, va 
prendre el següent ACORD:   

“Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així 
com la seva liquidació en els següents termes: 
 
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 
 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT   

Institució         
Import 
pendent 

Diputació de Barcelona       3.000,00 
   Totals   3.000,00 
      
TRESORERIA     
      
Compte         Import 
Catalunya Caixa-0201977143     78.110,99 
Banc de Sabadell-001389340     32,48 
Caixa de mà         1.429,55 
   Totals   79.573,02 
      
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT   
 
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec 
de la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà 
íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament 
del Consorci al llarg de tots els anys de funcionament. 
 
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb 
DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara 
a prestat els seus serveis com a tresorer del propi Consorci. El nomenament es 
produeix per a tot el període de liquidació. 
 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de 
Comunicació Local i, en particular,  
 
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de 
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009 
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Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos 
laboral de 15 de desembre de 2010. 
 
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya. 
 
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 
 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina 
para la coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas".    
 
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant 
anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (BOPB), 
Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la 
Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la 
publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el 
termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i 
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT 
i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció 
General de l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci 
en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més 
eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els 
documents que calgui. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de 
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, 
que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que 
haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades”. 

 
El Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Únic.- RATIFICAR l’acord de la dissolució del Consorci de Comunicació Local de data 26 
de març de 2015 en els seus extrems.  
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4. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DELS RECURSOS EN VIA 
ADMINISTRATIVA CONTRA ACTES EMESOS PER DELEGACIÓ DE LA POTESTAT 
SANCIONADORA PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT VIARI URBÀ. 
 
Antecedents: 
 
Primer.- En data 26 de setembre de 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. 
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (en lo successiu, LRJ-PAC), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, i, en el seu cas, per l’article 71.2 de la Llei la Llei 18/2009 de 23 de novembre, per 
Acord de Ple de data 30 de gener de 2015, es va acordar aprovar a proposta d’alcaldia 
de delegació de la potestat sancionadora, es va delegar la potestat sancionadora a la 
Diputació de Girona la qual exerceix les seves funcions mitjançant els seu Organisme 
autònom XALOC. 
 
Tercer.- En data 05 de febrer de 2015, XALOC va rebre notificació de l’Acord de 
Delegació de la potestat sancionadora, considerant-se acceptada,  tàcitament, pel 
transcurs de 3 dies hàbils des de la seva recepció sense manifestació expressa de la no 
acceptació davant l’òrgan delegant de conformitat amb el que disposa l’article 114 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en endavant ROF . 
 
Quart.-  L’acord no es pronunciava sobre la delegació dels recursos contra els actes 
dictats en virtut de la delegació conferida. 
 
Cinquè.- XALOC ha emès informe en relació a la possibilitat de la delegació de la 
resolució dels recursos que esgoten la via administrativa, en base als fonaments de dret 
que en ell s’exposen i que s’incorpora al present Decret. 
 
Fonaments de Dret. 
 
Primer.- De conformitat amb el que disposen els articles 13, 116, 117 i 118  de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en lo successiu, LRJ-PAC) en la modificació operada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i articles 77 i 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, quant a 
l’òrgan competent per a conèixer del recurs de reposició i de revisió. 
 
Segon.-  De conformitat amb el que disposa l’article 13.4 la LRJ-PAC i  art. 115 del ROF 
(Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre) quant a la delegació expressa de la 
delegació dels recursos. 
 
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 89.5 de la LRJ-PAC. 
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De l’exposat, i a l’empara dels articles anteriorment esmentats i, segons l’informe emès 
per XALOC, 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 
es mostra disposada a acordar la delegació de la potestat de resolució dels recursos que 
s’interposin  contra els actes dictats en virtut de la delegació conferida, 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 qui, per delegació puntual i expressa 
de l’alcaldia, acordi la delegació. 
 
El Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- DELEGAR la resolució dels recursos en via administrativa contra actes emesos 
per la Gerència de XALOC, en virtut de la delegació conferida, la qual quedarà vinculada 
quant a la seva durada i vigència al conveni de delegació vigent, a la Presidència 
delegada de XALOC. 
 
Segon.- Notificar el present acord  a XALOC per tal que el seu President delegat accepti 
la delegació conferida expressament. 
 
5. PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL RÈGIM DE COMPENSACIÓ PER ASSISTÈNCIES I 
INDEMNITZACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.  
 
L’article 29.b. de les bases d’execució del pressupost municipal pel present exercici, 
estableix:   
 
“b) Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació, per raó 
d’assistència als càrrecs i a les reunions dels òrgans municipals seran les següents :  
 
 

 Les indemnitzacions regulades anteriorment seran incompatibles amb la 
compensació per qualsevulla altra despesa originada pel mateix concepte. 

 
c) Els grups polítics, d’acord amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de règim locals (segons redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril), tenen 
les següents assignacions:  
 
  a) Component fix per a cada grup..........................................   20,- € 
   b) Component variable, per cada membre del grup..............    20,- € .” 
 
L’actual regulació normativa, que es concreta en els articles 75 bis i 75 ter de la Llei de 
bases del règim local, segons modificació operada per l’entrada en vigor de la Llei de 
reforma i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el passat dia 30/06/2015 (en 
aquest àmbit), estableix, pel que aquí interessa:  
 
Article 75 bis Règim retributiu dels membres de les corporacions locals i del personal al 
servei de les entitats locals 

Càrrec   Import brut mensual 
b.1. Alcalde 2.191,55 € 
b.2. Regidors amb responsabilitats de govern 470,72 € 
b.3. Regidors sense responsabilitat de govern,  123,97 € 
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1. Els membres de les corporacions locals han de ser retribuïts per l'exercici del seu 
càrrec en els termes que estableix l'article anterior. Els Pressupostos Generals de l'Estat 
determinaran, anualment, el límit màxim total podent percebre els membres de les 
corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis 
als que, si s'escau tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de 
serveis especials, atenent entre altres criteris a la naturalesa de la Corporació local i  la 
seva població segons la següent taula: 
 
Habitants   Referència 
(...) 
1.000 a 5.000   secretari d'Estat -60%. 
(...)  
3. Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació 
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació que formin part, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
 El límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots 
els conceptes retributius i assistències, (...) serà el que es recull a continuació, atenent a 
la seva població, segons estableix la disposició addicional noranta de la Llei 22/2013, de 
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014 (...) 
 
Habitants   Referència 
(...) 
1.000 a 5.000   40.000 euros 
(...)  
 
Article 75 ter Limitació en el nombre dels càrrecs públics de les entitats locals amb 
dedicació exclusiva 
  
1. D'acord amb el que estableix l'article 75 d'aquesta Llei, a la prestació de serveis en els 
Ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per part dels seus membres s'ha d'ajustar 
en tot cas als següents límits: 
(...)   
c) En els ajuntaments de municipis amb població compresa entre 2.001 i 3.000 habitants, 
els membres que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no 
excedirà de dos. 
(...)” 
 
A la vista dels antecedents transcrits i la nova regulació legal, el Ple, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
1r.- ESTABLIR que el desenvolupament del càrrec d’alcalde no comporta dedicació, en 
els termes de  l’article 75 de la Llei de bases del règim local, tal com ja es venia 
desenvolupant amb anterioritat. 
 
2n.- APROVAR la modificació de l’article 29.b. de les bases d’execució del pressupost i 
FIXAR l’import de les compensacions per l’assistència efectiva als òrgans municipals tal 
com segueix: 
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b) Les compensacions econòmiques a favor dels membres electes de la 
Corporació, per raó d’assistència  efectiva a les reunions dels òrgans municipals 
seran les següents:  
 
 

 Les assistències regulades anteriorment són incompatibles amb la 
compensació per qualsevulla altra despesa originada pel mateix concepte i 
amb la retribució per dedicació exclusiva o parcial.  

 
3r.- APROVAR l’assignació al grups polítics de les mateixes quanties establertes a 
l’apartat c) de l’article 29 de les bases d’execució del pressupost:  

  
c) Els grups polítics, d’acord amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei 
reguladora de les Bases de règim locals, tenen les següents assignacions:  
 
  a) Component fix per a cada grup..........................................   20,- € 
   b) Component variable, per cada membre del grup..............    20,- € . 

 
4t.- APROVAR les indemnitzacions per raó del servei en els mateixos termes i quanties  
que estan recollides a l’article 29.a. de les mateixes BEP.  
 

a) Dietes i despeses de locomoció: 
 
Per a viatges i estances fora del territori es pagarà l’import dels justificants 
relacionats prèviament conformats per l’Alcaldia, i per excepció, s'aplicaran les 
següents quantitats pels conceptes que es detallen: 
 

* Preu del quilòmetre (amb vehicle propi) 0,25 € 
* Estança sense justificació de despesa amb pernocta 78,13 € diaris. 
* Estança sense justificació de despesa sense pernocta 21,64 € diaris.    
* Estança amb justificació de despesa, fins a  216,36 €  diaris.       
* Les dietes i despeses de protocol dins del municipi s'abonaran d'acord 

amb l'import dels justificants aportats. 
* L'assistència a tribunals es retribuirà amb les quanties fixades per l'Estat 

per a cada categoria.  
 
5è.- ESTABLIR que la present resolució tindrà efectes des del dia 13 de juny de 2015. 
 
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL 
VOLUNTARIAT. 
 
D’acord amb l’article 6 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de regim Local de Catalunya els ens locals es regeixen 
pel que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, per dit 
Text Refós i per totes aquelles altres disposicions especifiques i complementaries, i pel 
reglament orgànic i les ordenances pròpies de cada ens.  
 

Òrgan   Import brut 
b.1. Alcaldia, al mes  2.000,- € 
b.2. Junta de govern local 175,- € 
b.3. Ple   125,- € 
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En aquest sentit l’article 87.1 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, per la qual 
s’aprova l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableix que els municipis disposen de la 
plena capacitat d'auto-organització dins del marc de les disposicions generals establertes 
per la llei en matèria d’organització i funcionament del municipi, ostentant una potestat 
normativa, com a expressió del principi democràtic en que es fonamenten, en l’àmbit de 
llurs competències i en els altres sobre els quals es projecta llur autonomia.  
 
En conseqüència, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
En efecte, en aplicació de l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, l’Ajuntament 
de Camprodon, com a administració publica i ens local que és, ostenta en l’àmbit de les 
seves competències la potestat reglamentaria i d'auto-organització.  
 
En el mateix sentit, dita afirmació ve regulada per l’article 4 de la Carta Europea de 
l’Autonomia Local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 25 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local. 
 
En el marc general, l’article 9.2 de la Constitució espanyola diu que correspon als poders 
públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups 
en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en 
dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, 
econòmica, cultural i social. En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 4 de la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.  
 
A Catalunya l'associacionisme i el voluntariat prové d'una llarga tradició que s'ha anat 
desenvolupant a traves d'uns models propis i que pren forca a partir de la participació 
cívica i solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. És per això que l'article 43.1 
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics tenen que 
promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques 
publiques, i concretament també la participació individual i associativa en els àmbits 
cívics, socials, culturals, ambientals, econòmics i polítics, amb ple respecte amb els 
principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia. En efecte, el nostre país s'ha 
caracteritzat per un teixit associatiu format per persones que han adoptat l’opció de 
compromís participatiu enfront la comunitat i han dedicat part del seu temps al servei del 
bé comú per mitjà dels diversos àmbits d’intervenció, com son el social, cultural, 
ambiental, de cooperació internacional i de drets humans, de participació ciutadana, 
civisme i altres. 
 
La Carta social europea proposa, en l’article 12, estimular la participació dels individus en 
l’acció i el manteniment dels serveis socials, i la Llei 6/1996, de 15 de gener, del 
voluntariat, fixa com a objectiu promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans 
en actuacions de voluntariat, en el si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o 
privades. 
 
En l’àmbit del regim local, l'article 18 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del regim local disposa que son drets i deures dels veïns, participar en la gestió 
municipal d'acord amb allò disposat en les lleis, i en el seu cas, quan la col·laboració amb 
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caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans de govern de l’administració 
municipal. 
 
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al Ple Municipal en virtut de 
l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local i 
l'article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya. 
 
En conseqüència, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del voluntariat de 
l'Ajuntament de Camprodon que s’incorpora com annex d’aquesta resolució. 
 
SEGON:  Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del 
voluntariat de l'Ajuntament de Camprodon mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris 
de difusió provincial i en web i el tauler d’edictes de la Corporació, durant el termini de 
trenta dies hàbils als efectes que es presentin les al·legacions, suggeriments, 
reclamacions i/o objeccions que es considerin convenients. 
 
TERCER: Disposar que si transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat 
al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions, l’acord d’aprovació inicial de 
l’ordenança municipal del voluntariat de l'Ajuntament de Camprodon esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’adoptar nou acord i sense perjudici de la resolució que s’hagi de dictar 
per a la publicació del text íntegre de l’ordenança. 
 
QUART: Instar i facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde president, 
a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els 
anteriors acords. 
 
El Sr. Alcalde afirma que es tracta d’obrir les portes a la gent que té la voluntat de 
col·laborar al costat de l’Ajuntament amb certa cobertura legal per evitar problemes. 
Explica que hom preveu la contractació d’una assegurança a l’efecte i que mai es 
substituiran llocs de treball. Indica que la regidora Sra. Núria Mas serà la responsable 
d’aquest servei.  
 
El Sr. Joan Faig  expressa la valoració positiva de la iniciativa per part del seu Grup, Tots 
per Camprodon. 
 
7. SOL.LICITUD DE FRACCIONAR EN 120 MENSUALITATS EL REINTEGRAMENT 
DE LA LIQUIDACIÓ NEGATIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT DE 
L'ANY 2013. 
 
Atès que la disposició addicional desena del Real Decret 17/2014, de 26 de desembre, 
preveu poder tramitar la sol.licitud de fraccionar en 120 mensualitats el reintegrament de 
la liquidació negativa de la participació en tributs de l’estat de l’any 2013. 
 
Atès que aquella disposició condicionava la possibilitat en el fraccionament a: 
 

 Que la sol.licitud sigui aprovada pel Ple de l’Ajuntament. 
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 Que s’hagi remés la liquidació del pressupost de la Corporació i dels seus 
organismes autònoms de l’any 2014. 

 Que tingui la previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i el 
límit del deute públic establert pels articles 51 i 53 del TRLRHL, aprovat pel RD 
2/2004, de 5 de març en els informes del tercer trimestre de l’execució del 
pressupost de l’exercici 2015. 

 Que tingui l’objectiu de que el període mitjà de pagament no superi en 30 dies de 
termini màxim establert en la llei de morositat d’acord amb el PMPP que es 
publicarà el mes d’octubre de 2015, conforme amb el Real Decret 635/2014 de 25 
de juliol. 

 
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i beneficiós per a l’Hisenda Municipal 
acollir-se a la sol.licitud del fraccionament en 120 mensualitats pel reintegrament de la 
liquidació negativa de la participació en tributs de l’estat de l’any 2013, i que s’adapta a 
les exigències transcrites de la disposició addicional desena del Real Decret 17/2014. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- SOL.LICITAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el fraccionament 
en 120 mensualitats pel reintegrament de la liquidació negativa de la participació en 
tributs de l’estat de l’any 2013. 
 
Segon.- REMETRE el present acord per mitjans telemàtics de la plataforma del MINHAP 
habilitada a l’efecte. 
 
8. MOCIÓ DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA. 
 
Atès que el món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i 
d’altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens 
locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua 
com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos 
d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, 
amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
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 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, 
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol 
país. 
 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  
 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 
 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 

donin resposta a la situació dels refugiats. 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin 
a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual 
i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer 
càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
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 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el 
servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria 
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la 
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 
 Suport als municipis de la ruta 
 Planificació i gestió de l’acollida  
 Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència 
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal 
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.     
 
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.  
 
24.07.15 Convocatòria ple ordinari 28.7.2015. 
27.07.15 Convocatòria Junta de Govern Local 29.7.2015. 
31.07.15 Compte General 2014. 
31.07.15 Delegació de funcions secretaria intervenció.  
31.07.15 Delegació de funcions tresoreria.  
31.07.15 Comunicació prèvia activitat sala d’exposicions d’obres d’art (pintures).  
07.08.15 Establiment locals de propaganda electoral.  
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07.08.15 Llicència OVP taules i cadires.  
10.08.15 Comunicació prèvia habitatges d’ús turístic. Font Rubí.  
11.08.15 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic. C/. F. Bàrbara.  
11.08.15 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic. Font Rubí.   
11.08.15 Comunicació prèvia habitatges d’ús turístic. C/. Monestir.   
11.08.15 Comunicació prèvia habitatges d’ús turístic. Pg. Muralla.   
11.08.15 Comunicació prèvia habitatges d’ús turístic. Pl. de la Vila.    
17.08.15 Assabentat excursió al medi natural en vehicles 4x4 “Ruta Maladeta”  
26.08.15 Comunicació prèvia canvi titularitat activitat bar frankfut.  
26.08.15 Comunicació prèvia canvi titularitat activitat bar.  
27.08.15 Convocatòria ple extraordinari 31.8.2015. 
27.08.15 Ampliació d’horari per reforç a la Llar d’Infants.  
28.08.15  Sol·licitud de canvi de destinació al PUOSC. 
31.08.15 Contracte laboral de suport neteja a temps parcial.  
31.08.15 Convocatòria Junta de Govern Local 2.9.2015. 
03.09.15 Convocatòria CEC pel dia 14.9.2015. 
07.09.15 Contracte laboral suport neteja a temps parcial Dr. Robert i Pavelló. 
10.09.15 Pròrroga contracte laboral temporal de peó.  
15.09.15 Convocatòria ple extraordinari 17.9.2015. 
15.09.15 Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària 17.9.2015. 
18.09.15 Modificació pressupost Fundació Museu Isaac Albéniz de Camprodon. 
23.09.15 Contracte laboral a temps complert per substitució vacances OT. 
25.09.15 Convocatòria ple ordinari 29.9.2015. 
25.09.15 Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària 29.9.2015. 
 
10. 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  
2015/21 15 de juliol de 2015 
2015/22 29 de juliol de 2015 
2015/20 2 de setembre de 2015 
 
El Sr. Jordi Berdala demana aclariments en relació amb les contractacions de serveis que 
consten a l’acta del dia 17/09/15. En concret, indica, li interessa saber els objectius que 
es persegueixen amb la contractació del servei de revisió i redisseny de l'organització i 
processos i la partida pressupostària per a fer front a la despesa. Opina que l’import del 
contracte és sospitós, atès que és 1,25 euros per sota del límit per la contractació directa.  
 
El Sr. Alcalde respon que els acords als què es refereix el Sr. Berdala es van adoptar en 
la reunió de la Junta del dia 17 de setembre, que no està sotmesa al Ple en la present 
sessió; però que, no obstant,  no hi té inconvenient en donar les explicacions demanades. 
Explica que el contracte amb la Universitat de Girona té com a objectiu disposar d’una 
valoració externa i especialitzada de la situació econòmica de l’Ajuntament, especialment 
útil a l’inici de la nova legislatura. En relació amb el contracte per a la revisió i redisseny 
de l'organització i processos, afecta a tots el processos de funcionament de l’Ajuntament i 
els seus dos organismes autònoms i l’objectiu és millorar l’eficàcia i eficiència en el 
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funcionament dels serveis municipals. Assegura que el contractista és una empresa 
acreditada que treballa en els sectors públic i privat d’absoluta garantia. Preveu que els 
treballs estiguin acabats en el termini de sis mesos i es pugui executar el projecte 
resultant. Afirma que en el pressupost municipal pel present exercici es produirà un 
estalvi per no haver de pagar una part de la paga extra del 2012, inicialment prevista, que 
serà suficient per a cobrir la despesa que generen aquestes dues contractacions.    
 
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
a) ES DÓNA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT 
DEL PLA D'AJUST, SEGON TRIMESTRE 2015, TRAMÈS AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
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. 
 
b)  ES DÓNA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015. 
 
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 
segon trimestre de 2015, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 29 de juliol de 2015. 
 
c) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015. 
 
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 segon trimestre de 
l’any 2015 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
d)  ES DÓNA COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016 
REMESES AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
En compliment de l’article 13.3 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel 
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, que 
estableix la obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels 
Pressupostos per a l’exercici següent, recollides a l’article 27.2 de la Llei Orgànica 
2/2012, es dóna compte al Ple de les línies fonamentals del pressupost 2016 remeses al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
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El Sr. Xavier Guitart demana que, per part dels regidors responsables, es faci una 
valoració de les activitats i funcionament dels serveis durant la campanya d’estiu.  
 
El Sr. Alcalde fa una valoració positiva a la que ha ajudat la climatologia. Indica que estan 
contents de l’afluència de públic als actes i el gran nombre de visitants. Explica que, en 
relació amb la circulació, es van fer algunes proves de canvis i finalment es va optar per 
deixar-la molt similar al sistema que ja hi havia.  
 
El Sr. Jordi Batchelli diu que es va produir un increment important de les deixalles 
recollides, cosa que denota increment de visitants.  
 
El Sr. Xavier Rigat reitera que, tal com ha explicat l’alcalde, es van intentar algunes 
alternatives de circulació però finalment es va deixar com estava.  
 
El Sr. Xavier Juncà indica que s’ha seguit la mateixa tendència d’estades curtes dels 
turistes, però hi ha hagut un petit increment.   
 
La Sra. Anna Colomer es mostra molt satisfeta de la concurrència de públic a les 
activitats programades.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són dos quarts de 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 
 


