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ACTA NÚM. PLE2015/12 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 
D'OCTUBRE DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:05 hores del dia 27 d' octubre de 2015, 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. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 

2014. 
 

2. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS PER A 
L’EXERCICI 2016 I SEGÜENTS.  
 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2015 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
PER MAJORS INGRESSOS I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 

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

 
1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2014. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Exposat el Compte General, al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.181 del 18 
de setembre de 2015, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 
 
Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text  Refós de  la Llei  reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 

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 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 
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Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2014, integrats pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació. 
- Compte de Resultats. 
- Liquidació del Pressupost. 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a 

exercicis tancats. 
- Estat de Tresoreria. 
- Balanç de Comprovació. 
- Estat de modificació de crèdit. 
- Estat de romanent de tresoreria. 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries. 
 
Segon.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 

inicialment aprovades. 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 

tancats. 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa. 
- Relacions nominals de deutors i creditors. 
 
Tercer.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 
2014, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles esmentats. 
 
2. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 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 
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 determinades modificacions 
en les ordenances fiscals consistents, bàsicament en l’actualització de les quotes de la 
taxa del servei de recollida i tractament de residus d’acord amb l’evolució de l’increment 
dels costos suportats durant els darrers dotze mesos i també s’aprofita per a efectuar  les 
adaptacions necessàries conseqüència de la normativa legal vigent, adequant-les a les 
noves determinacions dels preceptes legals modificats i/o innovats per la normativa legal 
d’aplicació, així com algunes millores en la gestió recaptatòria.  
 
Vistos els informes tècnic 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 
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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 del Secretari Interventor, favorable a les modificacions 
que es proposen, 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
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. 3: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica: 

 
A.1) Es modifica l’article 4 de beneficis fiscals afegint el següent apartat: 
 
j)  Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost els vehicles elèctrics, 
sempre i quan la seva potència fiscal sigui inferior als 20 HP.  
 

B) Ordenança fiscal  Núm. 18: Reguladora de la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 

 
B.1) Es modifica l’article 5 de beneficis fiscals amb el següent redactat: 
 
Article 5 - Beneficis fiscals 
 
1. En situacions de necessitat econòmica, la Junta de Govern Local podrà concedir 
bonificacions proporcionals a les possibilitats familiars, que en cas d’absoluta 
impossibilitat econòmica podran arribar al 100% de les tarifes anteriors, a petició dels 
interessats i previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
2. S’estableixen reduccions en les quotes bàsiques dels serveis,  del 27,24% en el 
concepte a) i del 50% en el concepte c), als subjectes passius empadronats a 
Camprodon que no disposin d’assegurança,  
 
B.2) Es modifica l’article amb el següent redactat: 
 
Article 6 - Quota tributària 
 
1.  La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:               
 

 Concepte Euros 
a) Servei enterrament municipal    469,89 
b) Servei d'enterrament fora del municipi :    
b.1) Servei de conducció 213,37 
b.2) Servei  complet     469,69 
c) Servei de tanatori: 101,28 
d) Conservació de nínxols 10,44 
e) Conservació per panteó 19,81 
f) Conservació per panteó exterior 34,10 
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g) Terrenys per a panteons     357,76 
h) Concessió de nínxol existents   733,85 
i) Concessió nínxols per 5 anys   248,93 
j) Expedició de títols o canvi de nom  14,99 
k) Concessió nínxols dobles  1.122,52
l)) Concessió de nínxols de nova construcció 1.437,85
m) Concessió columbari 442,74 
n) Concessió de columbari per 5 anys   150,53 
o) Neteja de nínxol                                70,58 
p)   Enterrament de cendres. 63,91 
q) Conservació de columbari 6,26 
r) Servei de conducció de cendres 60,30 

 
C) Ordenança fiscal  Núm. 19: Reguladora de les taxes de prestació del servei 

de gestió de residus municipals: 
 
C.1) Es modifica el punt 7 de l’article 5 amb el següent redactat:  
 
 7. S’estableix una bonificació del 50% a favor dels subjectes passius que tinguin un grau 
de minusvalia a partir del 66%. 
 
C.2) Es modifica el punt 2 de l’article 6 amb el següent redactat: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
Tarifa I TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS DOMÈSTICS 
Euros/any 

 
142,23 

Euros/
Semestre

71,12
 
C.3) Es modifica el punt 2 de l’article 12 amb el següent redactat: 
 
Article 12. Quota tributària 
 
2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
Tarifa II TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MUNICIPALS COMERCIALS 
Euros/any Eur/

semestre
 PETIT COMERÇ I TALLERS:  
ll.1 Botigues (excepte alimentació i begudes), oficines, 

tallers i fusteries 
225,49 112,75

 SUPERMERCATS:  
ll.2   Fins a 150m2: 564,29 282,15
ll.3   Més de 150m2: 938,94 469,47
 ALIMENTACIÓ I BEGUDES  
ll.4 Botigues d'alimentació i begudes: 304,12 152,06
ll.5 Pubs, pastisseries i forns: 375,82 187,91
ll.6 Cafeteries, bars, frankfurts i similars: 564,29 282,15
 HOTELS, HOSTALS, FONDES, PENSIONS i  
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RESTAURANTS: 
ll.7   Fins a 50 places: 750,47 375,24
ll.8   més de 50 places: 1.125,11 562,56
 INDÚSTRIES:  
ll.9    Fins a 10 llocs de treball: 301,81 150,91
ll.10    D'11 a 50 llocs de treball: 600,14 300,07
ll.11    Més de 50 llocs de treball: 1077,27 538,64
ll.12    Càmpings: euros/anuals per cada plaça/persona. 7,34 3,67
 PARADES DE MERCAT  
ll.13 Parades de fruita i verdura  210,24 105,12
ll.14 Altres parades de més de cinc metres  169,37 84,69
ll.15 Altres parades de fins a cinc metres 105,12 52,56
 
Als establiments ubicats als àmbits on l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre activitats 
econòmiques estableix l'índex de situació de categoria 2a. per les activitats que es 
mencionen les tarifes seran les següents: 
 
 
Tarifa Concepte Euros/any Euros/

semestre
ll.16 Botigues i comerços 151,49 75,75
ll.17 Restaurants i similars 375,82 187,91
II.18 Establiments d’allotjament rural amb menjador  375,82 187,91
II.19 Establiments d’allotjament rural sense menjador, 

per apartament  
142,23 71,12

II.20 Establiments de pupil·latge de cavalls  187,92 93,96
II.21  Instal·lacions esportives 225,49 112,75
II.22  Centres educatius 225,49 112,75
II.23 Centres d’atenció mèdica 225,49 112,75
II.24 Habitatges d’ús turístic 142,23 71,12
 

D) Ordenança fiscal  Núm. 20: Reguladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua: 

 
D.1) Es modifica l’article 6, tarifa primera, amb el següent redactat: 
 
Tarifa primera. Subministrament aigua a Camprodon, Rocabruna i Beget. 
 
 
Tarifes 

 
Descripció Domèstics

Tarifa 
social

Activitats 
Econòmiques 

Altres

1 Quota de servei al 
trimestre: 
a) Residents 
b) No residents 

 
        12,34€

17,18€
6,18€

  
19,01€ 
19,01€ 

2 De   0  a 18 m3/trimestre 0,1094 € 0,0602€ 0,3281 € 
3 De 19  a 27 m3/trimestre 0,1640 € 0,0903€ 0,4375 € 
4 De  28 a 45 m3/trimestre  0,2735 € 0,1506€ 0,5468 € 
5 De 46 a 54 m3/trimestre 0,3281 € 0,1806€ 0,7655 € 
6 Més de 54 m3/trimestre 0,3281 € 0,1806€ 0,7655 € 
7 Municipal m3/trimestre  0,1094 €
8 Cisternes  0,1312 €
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E) Ordenança fiscal Núm. 24: Reguladora de taxa per la prestació dels serveis 

de l’Hospital Geriàtric Municipal. 
 
E.1) Es modifica l’article 3 amb el següent redactat: 
 
Article 3 - Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa serà la fixada en les següents tarifes d’acord amb el grau de 

dependència de l’usuari del servei: 
 

a) Serveis als residents, al mes:  Euros/mes 
 

Resident amb un grau de dependència baixa: 1.384,88 
Resident amb un grau de dependència mitja: 1.595,06 
Resident amb un grau de dependència alta: 1.869,41 

 
     b) Servei de centre de dia:    
 

Usuari, servei de dilluns a divendres (sense 
festius), al mes 

617,32 

Dies discontinus, per dia 30,00 
Dies festius, per dia 35,00 

 
     c) Servei de transport:  
 

Per trajecte:  1,00 
 
Aquestes tarifes s’actualitzaran automàticament en funció de la publicació de les tarifes 
d’aplicació als serveis que aprovi la Generalitat de Catalunya.    
 
2. S’estableix una bonificació del 25% als residents amb baixa dependència del terme 

municipal de Camprodon, sempre i quan, no rebin cap prestació econòmica de la Llei 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència, o bé 
que tinguin plaça concertada o conveniada amb la Generalitat. 
 

3. També amb els residents del terme municipal de Camprodon s’estableix que en el cas 
que un resident rebi la subvenció de la llei PRODEP, i per pagar la quota que li 
correspon, quan l’import superi la totalitat de la pensió que percep, la quota sorgirà del 
preu de la plaça pública més l’ajuda de la dependència (prestació econòmica 
vinculada a residència). 
 

4. Les persones que tinguin aprovada la Llei de dependència amb un grau I, II i III es 
podran acollir a demanar una prestació econòmica vinculada per centre de dia. 

 
F) Ordenança fiscal Núm. 25: Reguladora de la taxa per la utilització de les 

instal·lacions municipals. 
 
F.1) Es modifica l’article 3 amb el següent redactat:  
 
Article 3. La quantia de la taxa serà la fixada en la següent tarifa: 
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3.1 Utilització de pistes de tennis municipal Euros
    a) Utilització de pista cada hora 6,18
3.2. Utilització del pavelló municipal d'esports. 
  a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 
      Utilització pista cada hora 17,75
      Utilització pista mitjà jornada 46,99
      Utilització pista tota la jornada 67,88
      Utilització del gimnàs cada hora 4,18
 b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 
     Utilització pista cada hora: 23,50
     Utilització pista mitja jornada 62,65
     Utilització pista tota la jornada 83,54
     Utilització del gimnàs cada hora 6,78
     Utilització compartida 50%
3.3. Utilització del camp municipal d'esports. 
  a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 
a.1) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) sense vestidors 41,77
a.2) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) amb vestidors 62,65
 b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de gestió: 
b.1) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) sense vestidors  52,21
b.2) Utilització del camp de futbol dues  hores (mínim) amb vestidors  73,09
 3.5. Utilització del local de les escoles de la Colònia Estabanell.  35,00
 3.6. Utilització del pavelló vell, preu per activitat 150,00
 
F.2) S’afegeix l’article 4 amb el següent redactat: 
 
Article 4 - Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en què se sol·licita la 
utilització de la instal·lació.  
 
F.3)  Es modifica l’article 4 que passa a ser el 5 amb el següent redactat: 
 
Article 5 - Bonificacions i exempcions 
 

a) Per a les tarifes sobre la utilització de les instal·lacions esportives, exceptuant la 
tarifa 3.6, per part de les entitats federatives s’estableix l’exempció de la taxa. 

b) S’estableix una  bonificació del 50% de la taxa a favor dels subjectes passius que 
tinguin un grau de minusvalia a partir del 66%. 

c) S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa 3.6 d’utilització del pavelló vell en 
cas que un cop feta l’activitat, el pavelló estigui en les mateixes condicions que a 
l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme tasques de neteja. 

 
G) Ordenança fiscal Núm. 26:  Reguladora del preu públic per la prestació de 

serveis a la piscina municipal. 
 
G.1) Es modifica el punt 2 de l’article 4 amb el següent redactat: 
 
Article 4: Quantia 
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2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents: 
 
CONCEPTE:  BI+IVA
Tarifes una jornada:  
Menors 14 anys de dilluns a divendres 3,00
Menors 14 anys, dissabtes i festius 5,00
Majors 14 anys de dilluns a divendres 5,00
Majors 14 anys, dissabtes i festius 6,00
Grups a partir de 10 persones, preu individual per jornada: 
Menors 14 anys de dilluns a divendres 2,10
Menors 14 anys, dissabtes i festius 3,50
Majors 14 anys de dilluns a divendres 3,50
Majors 14 anys, dissabtes i festius 4,20
Tarifes temporada:  
Abonaments individuals (adquirits abans 30 juny)     37,00
Abonaments individuals (adquirits a partir del 1 de juliol) 47,00
Abonaments familiars   (adquirits abans 30 juny) 53,00
Abonaments familiars   (adquirits a partir del 1 de juliol) 63,00
 
G.2) Es modifica l’article 5 amb el següent redactat: 
 
Article 5 - Beneficis fiscals 
 
1. Els disminuïts físics o psíquics, acreditats mitjançant carnet de la Generalitat, amb un 
grau de minusvalia del 66%,  pagaran la quota reduïda en el 50 %. 
 
2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 
a) Els nens fins a 7 anys. 
b) Els disminuïts físics o psíquics, respecte als quals els Serveis Socials municipals hagin 
emès informe favorable. 
 
3. S’estableix una bonificació del 50% per als membres de família nombrosa i 
monoparental. 
 
4. S’estableix una bonificació del 50% per a jubilats. 
 

H) Ordenança fiscal Núm. 28: Reguladora de preus públics per la utilització 
privativa de material divers de l’Ajuntament de Camprodon 

 
H.1) Es modifica l’article 4 amb el següent redactat: 
 
Article 4. Quantia 
 
Les quanties dels preus públics dels serveis venen determinades per les següents tarifes: 
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  CONCEPTE EUROS 
Ús privatiu de cadires, per unitat i dia  0,42 
Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia  1,15 
Transport dins del terme municipal 19,43 
Transport fora  del terme municipal 43,12 
Lloguer de projector, per dia 50,00 
Lloguer de pantalla per projector, per dia 15,00 

 
 
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, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regiran 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. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha redactat la proposta d’acord amb els compromisos 
electorals de moderar la pressió fiscal. Indica que no s’ha inclòs la modificació de 
l’ordenança de l’IBI degut a que hi ha una regularització cadastral en marxa i s’està a 
l’espera de que es tinguin clars els efectes d’aquesta regularització per a modificar 
l’ordenança, que en tot cas, preveu serà abans de finalitzar l’any. Remarca que la taxa 
d’escombraries es manté malgrat que el Consell Comarcal ha incrementat el preu del 
servei que assumirà l’economia municipal. L’aigua ha estat objecte d’un esforç important 
per tal de reduir les tarifes un 11,40% que suposarà una reducció d’un 4 o 5% en el total 
del rebut. Per a la resta de tributs es contempla la congelació de quotes i només es 
proposen millores tècniques de gestió i alguna nova bonificació com la que es contempla 
per a famílies monoparentals en la piscina. S’inclou una nova tarifa per la utilització del 
pavelló vell per a cobrir les despeses de neteja que quedarà exempta si es deixa neta la 
instal·lació. En resum, l’objectiu és la moderació i la contenció dels impostos.  
 
El Sr. Esteve Pujol considera que la proposta va en la mateixa línia dels exercicis 
anteriors, cosa que considera positiva. Afirma que sempre, en els darrers vint anys s’ha 
seguit el criteri de moderar els tipus impositius al temps que es feia un gran esforç per a 
millorar els serveis  i finançar les inversions sense haver de molestar els veïns. Indica 
que, a diferència del comportament dels grups de l’oposició d’anteriors legislatures, el seu 
grup votarà a favor de la proposta.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors 
presents, que integren el nombre legal de membres de la Corporació.   
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3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT 2/2015 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER 
MAJORS INGRESSOS I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les 
necessitats que es deriven del compliment i execució d'obres i serveis municipals, hom 
estima procedent tramitar expedient de modificació del pressupost de la Corporació en 
vigor, per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per majors ingressos i 
transferències de crèdit,  amb la finalitat de fer front a obligacions de reconeguda 
necessitat i urgència, tal i com s'especifica a la memòria adjunta. 
 
El finançament de la major despesa prevista prové de majors ingressos efectivament 
consolidats per import de 120.000’-€, i de  la transferència de crèdit per un import de 
274.100,94-€, que es relaciona en la Memòria de l’Alcaldia que acompanya la proposta. 
La suma dels majors ingressos i de la transferència de crèdits anivellen la despesa 
prevista en el pressupost de despeses.   
 
La modificació proposada és la següent : 
A) INCREMENT DE DESPESES: 394.100,94Euros 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT :   197.412,54 € 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS :   196.688,40 € 
 
B)  - PROCEDÈNCIA DELS FONS: 394.100,94Euros 
 
MAJORS INGRESSOS :  120.000’00 € 
TRANSFERÈNCIA  DE CRÈDIT: 274.100,94 € 

 
Atès que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que no 
permeten llur ajornament fins el proper exercici. 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable del Sr. Secretari 
Interventor i tenint en compte que no significa modificació ni detriment  dels serveis 
afectats, 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient 2/2015 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2015, en els termes assenyalats anteriorment, restant el 
pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 
I N G R E S S O S 
Cap. DENOMINACIÓ  P. INICIAL MODIFICACIONS P. DEFINIT. 
  AUGMENTS DISMINUC. TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS  
I Impostos directes 1.583.354,00  1.583.354,00
II Impostos indirectes 50.000,00  50.000,00
III Taxes i altres ingressos 1.714.626,20  1.714.626,20
IV Transferències corrents 746.569,43  746.569,43
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V Ingressos patrimonials 610,00  610,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Alienació d’inversions reals  
VII Transferències de capital 30.000,00 120.000,00  150.000,00
VIII Actius financers 276.327,26  276.327,26
IX Passius financers 0,00  0,00
 
 

TOTAL 
 

4.401.486,89 120.000,00  4.521.486,89

D E S P E S E S 
A) OPERACIONS CORRENTS  
I Despeses de personal 949.715,27 7.600,00  957.315,27
II Despeses  b. corrents  serveis 1.480.643,67 172.540,02  1.653.183,69
III Despeses financeres 108.181,36 34.100,94 74.080,42
IV Transferències corrents 81.069,84  81.069,84
V Fons de Contingència 17.372,81  17.372,81
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Inversions reals 1.024.579,26 188.688,40  1.213.267,66
VII Transferències de capital 97.700,00  97.700,00
VIII Actius  financers 9.000,00 16.800,00  25.800,00
IX Passius financers 633.224,68 8.472,52 240.000’00 401.697,20
 TOTAL 4.401.486,89 394.100,94 274.100,94 4.521.486,89

 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un procediment habitual per tal d’adaptar el 
pressupost municipal i arribar al final de l’exercici sense grans dificultats. Remarca que la 
variació es limita a un increment de 120.000 euros en ingressos procedents de la 
subvenció del pla d’obres i serveis i la quantitat corresponent en despeses per a la 
contractació de l’obra programada; la resta de modificacions corresponen a l’aplicació 
d’una part de superàvit del 2014 provinent de l’ajornament oficial de quotes d’un préstec i 
de transferències d’unes partides a altres. Explica amb detall el contingut de la memòria 
incorporada a l’expedient.  
 
El Sr. Esteve Pujol coincideix en que, efectivament, es tracta d’un instrument legal per 
ajustar el pressupost a les contingències que es produeixen durant l’exercici i, en aquest 
aspecte, no hi ha res a dir en relació al concepte i la seva aplicació correcta. No obstant, 
indica, si que cal referir-se, en concret a l’habilitació d’una partida per a donar cobertura a 
l’obra del PUOSC per import de 188.688,40 euros; atès que si bé hi estan d’acord en que 
aquesta obra és necessària, no ho estan en que per al seu finançament s’utilitzin els 
120.000 euros del pla d’obres i serveis que provenien inicialment de dues actuacions als 
nuclis de Beget i Rocabruna i és a aquestes actuacions a les que s’hauria d’aplicar la 
subvenció per import de 60.000 euros per a cadascuna, tal com ja van dir en l’anterior 
Ple, en relació al canvi de destí d’aquesta actuació que provenia de la desprogramació de 
les obres de la torre de comunicacions de Coll de Bucs per part de la Generalitat. 
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Recorda que en la sessió del Ple d’1/02/2008 es va tractar la petició al PUOSC pel 
quadrienni 2008 – 2012 en la que constaven les dues obres de Beget i Rocabruna i, en 
aquella sessió, hi van ser presents els regidors de CiU, entre els quals l’actual alcalde i un 
representant d’Esquerra. Per tant indica, no és cert que el nou equip de govern no tenia 
informació, com s’ha dit. Explica que, quan es va encallar l’actuació de la torre de 
comunicacions de Coll de Bucs, es va reunir als veïns de Beget i Rocabruna i es va 
consensuar el canvi de destí dels 120.000 euros del PUOSC que es va demanar el dia 
30/09/2011 i es va portar el tema al Parlament per tal de que tirés endavant la torre de 
comunicacions i així ho va acordar instant al Govern a executar les obres. El dia 
20/06/2015 la Generalitat va notificar oficialment que no es faria la torre i es va posar en 
coneixement del grups de CiU i d’Esquerra. Posteriorment es va rebre l’advertiment del 
PUOSC de que si l’obra no s’adjudica abans del 31/12/2015 es perd la subvenció de 
120.000 euros; i per aquest motiu, el dia 12/06/2015, en reunió amb el nou equip de 
govern es va advertir de la situació, es va recordar el procés seguit i es va proposar que 
els diners d’aquesta subvenció es tornessin a destinar a les actuacions previstes 
inicialment de Beget i Rocabruna.  
 
Conclou el Sr. Pujol que les prioritats del seu grup són (per aquest ordre), primer la 
construcció de la torre de comunicacions de Coll de Bucs, segon la realització de les 
actuacions de Beget i Rocabruna i tercer la pavimentació dels carrers Sant Roc i Isaac 
Albéniz pel 2016; i és en funció d’això anuncia que no votaran a favor de la proposta.  
 
El Sr. Xavier Sala, Alcalde, respon que no hi ha res a discutir sobre les explicacions del 
Sr. Pujol, però si que vol deixar constància de que el nou equip de govern ha hagut de 
buscar informació perquè no en tenien a la vista de que  el dia 1 de setembre era la data 
límit per a demanar el canvi de destí de la subvenció del PUOSC i l’actuació que es 
proposés havia d’estar adjudicada abans del 31 de desembre. Per aquest motiu es van 
fer una infinitat de gestions a rel de les quals s’ha tingut informació de que el dia 
11/11/2013 es va publicar al Butlletí del Parlament la desprogramació, per part de la 
Generalitat, de la torre de comunicacions de Coll de Bucs, malgrat que des de 
l’Ajuntament s’ha fet tot el que es podia fer. El nou equip de govern va començar a 
treballar pensant que encara hi havia temps per a fer la torre de comunicacions aportant 
alternatives tècniques, però es va trobar que a l’agost no es poden fer algunes gestions. 
Per tant es va haver de cercar una alternativa per no perdre la subvenció i van trobar que 
es disposava de dos projectes d’obres que permetien la contractació immediata: la 
pavimentació dels carrers Sant Roc i Isaac Albéniz i la coberta del pavelló vell. En canvi, 
per les obres de Beget i Rocabruna només es disposava de dues memòries valorades 
que es van considerar inviables per a la seva contractació abans del 31 de desembre. Per 
aquesta raó es va optar per proposar el canvi de destí a favor de l’obra dels carrers.  
 
Manifesta, el Sr. Alcalde, que adopten el compromís, per aquesta legislatura, de donar 
una resposta que assoleixi els objectius de cobertura de les telecomunicacions a Beget i 
Rocabruna previstos per la torre de comunicacions de Coll de Bucs, encara que no es 
pugui comptar amb la Generalitat. I a destinar els 60.000 euros a cada nucli en 
actuacions necessàries durant els propers exercicis.   
 
El Sr. Pujol troba correcte els compromisos  expressats pel Sr. Alcalde però insisteix en 
que hi ha un mandat del Parlament de Catalunya que obliga al Govern a actuar instal·lant  
la torre de comunicacions i considera que l’equip de govern ha anat massa ràpid a 
deslliurar la Generalitat de la seva obligació essent massa tous per haver tirat la tovallola 
i,  en contraposició, han estat molt lents per a aprovar els dos projectes d’obra de Beget i 
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Rocabruna i demanar el canvi de destí del PUOSC a favor d’aquestes dues actuacions 
abans del dia 1de setembre.  
 
Conclou el Sr. Alcalde valorant positivament la feina feta per l’anterior equip de govern en 
relació amb la torre de comunicacions de Coll de Bucs, però opina que ha estat un fracàs 
i ara s’han de donar solucions pràctiques i realistes. Considera que cadascun ha 
d’assumir la seva responsabilitat i, en aquest cas, el fracàs de la torre de comunicacions 
és exclusivament responsabilitat de la Generalitat a l’hora d’executar el programa 
Catalunya Connecta, per haver desprogramat aquesta actuació.  
 
Reitera el Sr. Alcalde els compromisos anunciats anteriorment. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor i cinc abstencions.  
 
El Sr. Alcalde agraeix l’assistència del nombrós públic present a la Sala i indica que podrà 
intervenir a continuació.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten deu 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 
 
 


