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ACTA NÚM. PLE2015/15 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 
DE DESEMBRE DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:02 hores del dia 29 de desembre 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 i absència 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 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A L’EXERCICI 

2016. 
2. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
3. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA 

TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 

************************************************************* 
El Sr. Esteve Pujol intervé per a excusar l’absència de la Sra. Laura Costa per motius 
personals de caire laboral.  
 
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A 
L'EXERCICI 2016. 
 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2016, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament i els dels dos organismes 
autònoms municipals, Residència Geriàtrica Municipal l'Hospital i  Fundació Pública 
Museu Isaac Albéniz,  s’han seguit els requisits que exigeix la legislació vigent. 
 
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i 
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis a 
càrrec de l’Ajuntament, així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la 
Corporació i l'Hospital Geriàtric Municipal, els quals es nodriran dels ingressos 
pressupostats, calculats en base als drets reconeguts a favor de la Corporació, els tributs, 
els impostos i preus públics aprovats.  
 

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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Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla  estan contemplades les 
places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels 
conceptes que s’hi contenen, essent objecte de l’oferta pública d’ocupació les places 
vacants a cobrir durant l’exercici, d’acord amb les limitacions salarials i de reposició de 
vacants establertes a la LPGE 2016. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el 
pressupost es presenta sense dèficit inicial.  
 
Atès que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària.  
 
Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els tràmits i 
procediments per l’execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari. 
 
Vistos els informes favorables emesos pel  secretari i per la interventora accidental. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer: APROVAR inicialment, el Pressupost General de la Corporació, que comprèn el 
Pressupost de l'Ajuntament, el de l'Hospital Geriàtric Municipal i el de la Fundació Pública 
Museu Isaac Albéniz per a l'exercici 2016 d’acord amb el resum del pressupost per 
capítols següent:  
 
 

INGRESSOS:  

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 
MUSEU 

ajusts 
CONSOLIDA
T 

Capítol  I   Impostos Directes 
1.731.627,28 
€    

1.731.627,28 
€ 

Capítol  II  Impostos Indirectes 44.118,34 € 44.118,34 € 

Capítol III  Taxes i altres ingres. 
1.074.185,88 
€ 

771.900,00 € 
21.158,00 
€  

1.867.243,88 
€ 

Capítol IV  Transfer. Corrents 727.728,77 € 352.000,00 € 
13.600,00 
€ 

48.800,00 
€ 

1.093.328,77 
€ 

Capítol V   Ingressos de 
patrimoni 

498,49 € 11.200,00 € 
  

11.698,49 € 

Capítol VI   Aliació inv. Reals - -    - 

Capítol VII  Transfer. Capital 449.686,48 € - - 449.686,48 € 

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

Capítol IX  Passius  Financers -    -    -    

Totals INGRESSOS 
4.036.845,24 
€ 

1.135.100,00 
€ 

34.758,00 
€ 

48.800,00 
€ 

5.206.703,24 
€ 
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DESPESES:  
            

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 
MUSEU 

ajusts 
CONSOLIDA
T 

Capítol I  Desp. Personal 
1.003.554,20 
€ 

924.075,24 € -   - 
1.927.629,44 
€ 

Capítol II Béns corrents/serveis  
1.684.238,84 
€ 

210.324,76 € 
34.258,00 
€ 

- 
1.928.821,60 
€ 

Capítol III Desp. Financeres 41.834,89 € 700,00 € 500,00 € -- 43.034,89 € 

Capítol IV Tranfer. Corrents 148.073,99 € - - 
48.800,00 
€  

148.073,99 € 

Capítol V Fons de contingència 17.738,91 €  - - 17.738,91 € 

Capítol VI Inversions Reals 653.180,77 € - - - 653.180,77 € 

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

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

Capítol IX Passius Financers 462.323,64 € -    - - 462.323,64 € 

Totals DESPESES 
4.036.845,24 
€ 

1.135.100,00 
€ 

34.758,00 
€ 

26.386,81 
€ 

5.206.703,24 
€ 

 
 
Segon.- APROVAR la relació de llocs de treball de la plantilla de personal que es 
contempla a l’expedient i l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a cobrir durant 
l’exercici 2016. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2016. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als efectes 
d’examen i possibles reclamacions. 
 
Cinquè.- CONSIDERAR definitivament aprovat el Pressupost, la relació de llocs de treball  
i l’oferta pública d’ocupació, si transcorregut el termini d’exposició al públic no s’haguessin 
presentat reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert allò que disposa 
l’article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.1 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Ar. Alcalde remarca com a tret bàsic del pressupost que no varia gaire de l’anterior. 
Passa a continuació a comentar les principals variacions que s’han introduït, destacant a 
ingressos els 150.000 euros procedents de la regularització cadastral, l’equilibri entre 
ingressos i despeses pel casalet i per a l’ús privatiu del pavelló d’esports per part de les 
entitats, més 3.000 euros per l’ús de particulars, els ingressos del capítol IV procedents 
de la Diputació i al capítol VII els procedents del POCTEFA per finançar l’acabament de 
Cal Marqués.  
 
Pel que fa a les previsions de l’estat de despeses, indica que al capítol I s’han previst 
crèdits suficients per a atendre la creació de la nova plaça d’interventor, una nova plaça 
de vigilant i l’1% d’increment salarial de tota la plantilla, que es compensa, en part amb la 
baixa per jubilació d’una persona de la brigada. Al capítol II es preveu l’externalització del 
servei de jardineria que permetrà impulsar un pla de xoc de paleteria per a la conservació 
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i condicionament dels nuclis. També hi ha un increment a les partides de comunicació, 
honors i distincions, voluntariat i joventut, la fira de la Puríssima i altres activitats 
d’incentiu comercial  i per fer front a una part important del deute pendent amb l’SGAE. Al 
capítol IV s’han desglossat més les partides individualitzant els organismes 
supramunicipals (consorcis, etc); es manté l’aportació a la Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz; s’incrementa l’aportació a la Residència, que arriba als 40.000 euros, per cobrir 
els beneficis fiscals que atorga l’ajuntament als usuaris; es manté l’aportació a la 
Mancomunitat, s’afegeix l’aportació a País d’Art i d’Història més les quotes endarrerides, i 
es detallen les aportacions a les festes dels nuclis.  Al capítol VI es preveu una inversió 
total de 653.000 euros dels quals cal destacar l’actuació de la 4a. fase de Cal Marqués, 
pel finançament de la qual hi ha bones perspectives d’obtenir l’ajut indicat procedent de 
l’UE. Finalment, al capítol IX es preveu una dràstica reducció en l’amortització de 
préstecs que s’ha produït gràcies a la cancel·lació, per finalització, d’una important 
operació de préstec.  
 
El Sr. Esteve Pujol intervé en nom del seu Grup, Tots per Camprodon, manifestant en 
primer lloc, el suport  als pressupostos dels organismes autònoms (residència geriàtrica i 
fundació Isaac Albéniz). Mostra satisfacció pel fet de que els informes tècnics reflecteixin 
la situació econòmica de finals del 2015 amb estalvi net positiu i un nivell d’endeutament 
assumible. Indica que, malgrat que no ho considera important, s’ha de posar de manifest 
que la proposta ha estat lliurada als regidors dilluns i la convocatòria del Ple es va 
notificar dimecres, amb un interval de temps tant reduït que feia impossible fer 
aportacions, perquè la proposta lliurada ja estava tancada. Recorda que en l’anterior 
mandat s’enviava un esborrall a tots els regidors amb una antelació de 15 dies per poder 
parlar del contingut i considera que no estaria malament poder compartir les propostes, 
malgrat que uns estiguin al govern i altres no, però representant igualment  tots al poble.  
 
Entrant en el fons, afirma que no han sabut veure un projecte de poble reflectit en el 
pressupost sinó un mimetisme total en les partides que no aporten res de nou. Opina que 
es produeixen recursos procedents de la regularització cadastral i la reducció del 
interessos i amortitzacions, que es destinen a majors despeses en els capítols I i II que 
s’incrementen un 19%, en relació amb les quals, no comparteixen la creació d’una nova 
plaça de vigilant a canvi de la reducció d’una d’oficial paleta que es jubila.  
 
En relació amb les inversions, mostra el seu acord amb la previsió d’anar executant les 
obres del projecte de Cal Marqués a mesura que vagin arribant subvencions, tal com s’ha 
vingut fent en anys anteriors; però considera que la previsió de subvenció és una moneda 
a l’aire. Posa de manifest que han desaparegut dues actuacions de desenvolupament 
urbanístic que suposaven cost zero per l’ajuntament i en canvi podien proporcionar feina i 
activitat econòmica a més de millorar molt l’estat urbà d’aquells vials. Reclama la 
incorporació d’actuació en mesures de seguretat (com a mínim) en el pavelló vell, que 
permetin la seva utilització en condicions correctes. I critica que no hi hagi cap previsió 
d’actuació al parc de Sant Nicolau tant reivindicat pel Grup d’Esquerra en anteriors 
exercicis.  
 
Conclou el Sr. Pujol que el nou equip de govern s’ha limitat a donar continuïtat a la gestió 
pressupostària anterior sense aportar res de nou, i anuncia que el seu grup no pot votar a 
favor ni abstenir-se pels motius exposats.  
 
Intervé el Sr. Jordi Batchelli, en nom del seu Grup, +Camprodon – Esquerra, afirmant que 
les actuacions necessàries, que sempre ha reivindicat el seu grup al Castell, es poden fer 
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a través de la brigada municipal, sense necessitat de que constin com a una actuació 
concreta d’inversió en el pressupost.  
 
El Sr. Alcalde, responent l’anterior intervenció del Sr. Pujol, afirma que no tenen cap 
inconvenient en aprofitar tot el que s’han trobat que està ben fet i així ho han fet en 
relació amb aquest pressupost. Considera que el projecte de poble del nou equip de 
govern es veurà al final de l’exercici; i en aquest sentit, en primer lloc volen millorar la 
gestió aprofitant tot el que estigui ben fet i complint els compromisos adquirits que 
estiguin en vigor. Insisteix en que al capítol II de despeses es contempla la externalització 
del servei de jardineria, que avui té un cost de 80.000 euros, que té l’objectiu de millorar 
el manteniment dels jardins i alliberar personal de la brigada per a la seva dedicació a 
altres actuacions necessàries. Explica que hi ha prioritats diferents a les de l’anterior 
equip de govern, tals com l’actuació en estratègia i comunicació, que no és propaganda; 
l’aposta per les fires; l’acabament de Cal Marqués perquè el poble en pugui gaudir i pel 
finançament del qual s’ha presentat  un projecte molt ben fet que ha rebut felicitacions de 
l’organisme encarregat de la seva tramitació. Afirma que no es contemplen els projectes 
de desenvolupament urbanístic perquè no compten amb la necessària complicitat dels 
veïns;  que no comparteixen el projecte del  Pavelló Vell però entén que s’haurà d’actuar 
per obligació; que s’han assumit totes les obligacions pendents, tant les bones com les 
que no són tan bones; i que no es poden aconseguir més recursos externs per la mala 
època que es viu i això obliga a gestionar els recursos disponibles. 
 
Conclou, el Sr. Alcalde, que estan oberts a totes les propostes susceptibles de millorar 
perquè volen fer una gestió plenament transparent.  
 
El Sr. Esteve Pujol, en torn de rèplica, indica que quan diu que la subvenció de Cal 
Marqués és una moneda a l’aire es refereix a que les subvencions no sempre han arribat 
en funció de la qualitat del projecte presentat (de la qual no en dubta), sinó que, en 
concret, en exercicis anteriors,  el Departament de Governació de la Generalitat, les ha 
concedit en funció del color polític de qui les demanava.  
 
En relació a les actuacions de desenvolupament urbanístic, considera que per a 
aconseguir la complicitat dels veïns s’ha de treballar i els sis mesos que porta el nou 
govern és temps suficient per haver-ho fet; que les actuacions de seguretat del Pavelló 
Vell no admeten demora perquè la organització d’actes ja programats ho exigeix.  
Conclou que no voldria que al febrer es presentés una modificació del pressupost perquè 
aquesta proposta no sigui vàlida. Insisteix en que votaran en contra però vol que quedi 
constància de que hi estan d’acord amb el pressupost de la residència geriàtrica i el de la 
fundació.  
 
El Sr. Alcalde conclou, finalment,  que es tracta d’un pressupost possibilista que s’ha de 
gestionar amb responsabilitat.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor, dels membres 
dels Grups Junts per Camprodon i +Camprodon-Esquerra, i quatre en contra dels 
regidors del Grup Tots per Camprodon.   
 
2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
 
El Títol II del  text  refós  de  la   Llei   reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
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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 una modificació en 
l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles consistents en la 
disminució d’un 9,91% en el tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa 
urbana. 
 
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 
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, 
 
Primer.- APROVAR provisionalment, la  modificació de l’ordenança núm. 1 que regula 
l’impost sobre béns immobles, en els següents termes: 
 
Es modifica l’article 7, punt 2, apartat A: 
 
2. El tipus de gravamen serà: 
 
a) Als béns immobles de naturalesa urbana ............................................ 1,045% 
 
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances 
modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a 
la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i 
al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a 
l’ordenança que 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. 
 
El Sr. Alcalde explica que es va trobar amb la sorpresa de la regularització cadastral en 
marxa sense haver tingut abans cap informació. Afirma que resulta complicat obtenir 
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informació del Cadastre. I explica que la llei preveu un increment del valor cadastral d’un 
11% per 2016 i per això s’ha optat per reduir en la mateixa proporció el tipus de 
gravamen que passa de l’1,16% a l’1,045% per a neutralitzar l’increment de pressió fiscal.  
 
El Sr. Esteve Pujol intervé per a puntualitzar que la normativa legal preveu un increment 
del valor cadastral en funció de l’any de l’aprovació de la ponència de valors i això no està 
relacionat amb el procediment de regularització que consisteix en donar d’alta els bens 
immobles que no hi consten al Cadastre i corregir les dades dels que s’han detectat 
mancances o errors. Mostra la conformitat del seu Grup, Tots per Camprodon, amb la 
proposta de modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, que suposa deixar els rebuts de les 
finques que es troben correctament cadastrades, igual que estaven l’any 2015.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu regidors 
presents a la sessió.  
 
3. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. 
 
Vista la proposta de modificació de la tarifa de l’aigua presentada per l’empresa SOREA, 
concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Font Rubí, consistent en 
l’increment de les quotes de la taxa per la prestació del servei regulades en l’article 6.1 de 
l’ordenança fiscal núm. 20.  
 
Verificat que, d’acord amb l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei 
de subministrament d’aigua potable a la urbanització Font Rubí, presentat a l’efecte,  
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals. 
 
Vist que l’Associació de Veïns de Font Rubí han manifestat la seva conformitat amb la 
modificació de les tarifes que es proposen.  
 
Vist l’informe tècnic econòmic del servei, en el que es contempla l’increment de les tarifes 
d’aplicació als usuaris, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment, la  modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 de 
subministrament d’aigua en els següents termes: 
 
Es modifica l’art. 6.1., tarifa tercera, amb el següent contingut: 
 
Tarifa Tercera. Subministrament aigua a Font Rubí: 
 

 
Tarifes 

 
Descripció 

 
Euros 

1 Quota de servei al mes 11,13 € 
2 de   0  a 6 m3/mes 0,6122 € 
3 Excés de 6 m3, m3/mes 0,9114 € 
4 Conservació abonat/ mes   0,76 € 
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5 Quota d’inversió abonat/mes 4,7277 € 
6 Repercussió Llei 5/2012 - 

 
 
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de l’ordenança 
modificada, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i 
al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a 
l’ordenança que 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 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
presents a la sessió.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten tres minuts per un quart de deu del 
vespre, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, 
en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


