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 ACTA NÚM. 8/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 30 D’OCTUBRE  DE  2009 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen sis 
minuts de les deu del vespre del dia 30 d’octubre 
de 2009,  es reuneix el Ple de l’Ajuntament a 
l'objecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria, sota la presidència del Sr. 
Esteve Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència i l’absència de les regidores i dels 
regidors 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. ACORD DE MODIFICACIÓ  DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 

TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL).  
2. PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT AMB JURISDICCIÓ AL 

TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 

2/2009, RELATIVA ALS USOS ADMESOS A LES ZONES INDUSTRIALS DEL PLA DE SANT 
RAMON I DEL PP LES ROCASSES.  

 
1.- ACORD DE MODIFICACIÓ  DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL). 

EL  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
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servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que 
les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
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 reguladora de les hisendes locals. 

Vist el text de les ordenances fiscals municipals i els informes del secretari interventor, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 

Primer.-  APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2010 i següents.  

Segon.-  APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació 
de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 

Ordenança  fiscal 
núm. 01 

reguladora de l’ impost sobre béns immobles 

Ordenança  fiscal 
núm. 02 

reguladora de l’ impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança  fiscal 
núm. 03 

reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança  fiscal 
núm. 04 

reguladora de l’ impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
 

Ordenança  fiscal 
núm. 05 

reguladora de l’ impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres 

Ordenança  fiscal 
núm. 08 

reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases 
en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via 
publica del paviment o de les voreres 
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Ordenança  fiscal 
núm. 09 

reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

Ordenança  fiscal 
núm. 10 

reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via publica per a 
aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

Ordenança  fiscal 
núm. 11 

reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança  fiscal 
núm. 12 

reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer  i ambulants i rodatge 
cinematogràfic 

Ordenança  fiscal 
núm. 13 

reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança  fiscal 
núm. 14 

reguladora de la taxa per la llicència d'autotaxi  

Ordenança  fiscal 
núm. 15 

reguladora de la taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança  fiscal 
núm. 16 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança  fiscal 
núm. 17 

reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar 
d’infants municipal 

Ordenança  fiscal 
núm. 18 

reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
cementiri municipal 

ordenança  fiscal 
núm. 19 

reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
recollida i tractament de residus  

Ordenança  fiscal 
núm. 20 

reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança  fiscal 
núm. 21 

reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats 
o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública 

Ordenança  fiscal 
núm. 23 

reguladora de la taxa pel subministrament de televisió per 
cable 

Ordenança  fiscal 
núm. 24 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de 
l’hospital geriàtric municipal. 

Ordenança  fiscal 
núm. 25 

reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions 
municipals 
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Ordenança  fiscal 
núm. 26 

reguladora del preu públic  la taxa per a la utilització de la 
piscina municipal 

Ordenança  fiscal 
núm. 27 

reguladora dels preus públics per a la inserció de 
publicitat a  les publicacions i mitjans de comunicació de 
l’ajuntament 

Ordenança  fiscal 
núm. 28 

general reguladora de contribucions especials 

Tercer.-  IMPOSAR les taxes per prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència local i aprovar les ordenances fiscals 
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: 

Ordenança  fiscal 
núm. 22 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'inspeccio i control sanitari dels establiments destinats a la 
producció, emmagatzematge i comercialitzacio de carn 
fresca i els seus derivats. 

Quart.-  IMPOSAR les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores que a continuació es 
relacionen: 

Ordenança  Fiscal 
núm. 06 

reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via publica. 

Cinquè.- EXPOSAR al públic els acords precedents i el 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 s’hi haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
Sisè.- 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 2010 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 

Setè.- 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 destaca la feina d’ordenació i adequació que ha suposat el nou redactat 
de totes les ordenances fiscals existents a les quals s’han afegit dues de noves per tal 
de gravar les noves competències municipals en l’àmbit d’inspecció de locals de venda 
de productes de carn i les rases per instal·lacions que malmeten els vials.  
 
En conjunt, explica el Sr. Alcalde, atès que la crisi afecta a tothom i per tant,  els 
esforços s’han de compartir i, malgrat les dificultats que això suposa en la confecció 
del pressupost municipal amb motiu de la retallada d’ingressos, s’ha optat per la 
contenció dels preus de les ordenances fiscals, amb dues excepcions: la taxa de 
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residus que es rebaixa un 1% gràcies al l’esforç de reciclatge i millora de la gestió del 
Consell Comarcal; reducció que es fa  malgrat que la previsió de recaptació no cobreix 
la totalitat dels costos i es situa al 97,6% de cobertura. I la taxa del servei d’aigua, en 
la qual el pla director aprovat suposava assumir els increments previstos i, en canvi, 
s’ha optat per ajustar a la baixa, amb un esforç de contenció, per sota d’aquella 
previsió. El preu del consum es manté igual i s’incrementa dos euros la quota de 
manteniment trimestral al conjunt dels subministraments. El dèficit financer del servei 
es situa en 13.879 euros que haurà de consignar-se al pressupost ordinari per tal de 
mantenir l’equilibri del servei.  
 
Remarca, el Sr. Alcalde, que s’estableixen bonificacions i reduccions en  les 
ordenances fiscals més significatives per a atendre situacions de dificultat. Posa com a 
exemple que a l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
es contemplen beneficis fiscals per a bens declarats d’interès del patrimoni i per a les 
transmissions entre familiars per causa de mort. També a l’ICIO es contemplen 
incentius importants per a activitats agrícoles  de fins el 95%, i també per a obres 
d’interès del patrimoni i per les obres en els diferents nuclis.  
 
Es manté l’ordenança de telefonia mòbil de la qual el Sr. Alcalde es mostra orgullós 
per haver estat pioners en la seva aplicació en tot l’Estat.  
 
Continua explicant el Sr. Alcalde que a l’ordenança de la llar d’infants es contemplen 
tres  bonificacions per raó de ser de Camprodon, del nombre d’alumnes de la unitat 
familiar i per la situació econòmica, que poden arribar al 100 % i s’haurà de mirar de 
compensar a través de les subvencions que a l’efecte convoca el Departament 
d’Educació de la Generalitat. També a l’ordenança de la piscina es preveu una 
bonificació per als membres de les famílies nombroses a proposta del regidor 
responsable del servei.  
 
Conclou el Sr. Alcalde que saben que la proposta comportarà problemes al l’hora de 
quadrar el pressupost però es tracta d’un repte i una obligació que han d’assumir.  
 
El Sr. Daniel Birba, portaveu del Grup CiU, comença la seva intervenció agraint 
l’explicació del Sr. Alcalde. Anuncia, no obstant, l’oposició del seu grup degut a la 
manca de concreció de la proposta. També agraeix l’esforç d’actualització dels textos 
però afirma que ha detectat deficiències que s’han de corregir. Indica que no està 
d’acord amb l’afirmació  de que es congelen els preus atès que hi ha més de tres que 
pugen; a l’impost de vehicles hi ha una tarifa que puja un 7%; a la plusvàlua, el tram de 
un  a cinc anys passa del 3,5 al 3,7 i a la taxa de l’aigua s’apuja més d’un 20% el dret 
de connexió. Tot plegat és excessiu tenint en compte que venim d’increments per 
sobre de l’IPC en els anys anteriors i aquest any l’IPC és del -1% a data d’avui. Posa 
de relleu que a més hi ha dues taxes noves i s’ha suprimit la tarifa de transmissió 
mortis causa de la llicència d’autotaxi cosa que suposa un increment important. També 
afirma que la tasca de nova redacció no ha estat òptima atès que ha trobat errors de 
produïts pel cortar i pegar, alguns dels quals bastant cridaners, com per exemple que a 
l’ordenança de l’IBI a l’article 1.6 apareixen ports i aeroports, cosa que denota una 
manca de rigor.  
 
Per aquests motius, anuncia el Sr. Birba, votaran en contra.  
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El Sr. Xavier Collboni, portaveu del Grup Esquerra-AM, indica que està content per la 
reducció en un 1% en la taxa de residus però anuncia el seu vot en contra degut a 
l’encariment del preu de l’aigua, tenint en compte que es parteix d’una base molt 
elevada i que per eixugar el dèficit del servei es podria haver aplicat una part dels 
250.000 euros dels diners espoliats que retorna l’estat als ajuntaments a través del 
FEIL i que aquest any es poden destinar a inversions en aquest servei.  
 
El Sr. Alcalde afirma que no li han sorprès les intervencions dels portaveus dels dos 
grups de l’oposició. Més sorprenent hagués estat que s’haguessin comportat com el 
grup opositor de Ripoll, que va votar a favor de la proposta i encara més sorprenent 
seria que es comportessin com els grups de Ribes de Freser, que malgrat la puja del 
5% proposada pel govern de CiU, l’oposició es va abstenir. Considera que tothom és 
lliure de fer el que cregui més convenient als seus interessos polítics.  
 
Respon, el Sr. Alcalde  al Sr. Birba, que cal explicar les coses correctament per evitar 
conclusions errònies, i en aquest sentit, cal dir que la tarifa de l’impost de vehicles que 
puja un 7% correspon a motos de més de 1.000 cc., que estava desfasada respecte a 
les altres tarifes i de la qual possiblement hi hagi un vehicle o cap al municipi. També 
cal explicar que el tram de la plusvàlua que es modifica és el primer, que a causa d’un 
error estava per sota del altres i produeix liquidacions de poca quantia. L’aigua 
s’incrementa 8 euros a l’any per família; cost que considera assumible tenint en 
compta les bonificacions i reduccions que es contemplen a favor de famílies amb 
problemes econòmics en la major part de les ordenances.  
 
Manifesta, el Sr. Alcalde, en relació amb la intervenció del Sr. Collboni,  que hauran de 
discutir què es fa amb el FEIL, però la realitat actual és que el servei d’aigua és 
deficitari en més de 13.600 euros.  
 
El Sr. Birba opina que totes les explicacions ratifiquen que no estem davant la 
congelació dels tributs.  
 
Respon el Sr. Alcalde que en el pitjor dels casos, una família pagarà 5 euros més si no 
es pot acollir a cap de les bonificacions previstes. I moltes més famílies pagaran 
menys que l’any passat.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i quatre vots en contra dels membres dels 
Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
 
2.- PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT AMB 
JURISDICCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
 
Atès que la Llei Orgànica 6/1985, de 1 juliol, del Poder Judicial, i el Reglament 3/1995, 
de Jutges de Pau, regulen la intervenció en la elecció dels Jutges de Pau i del seus 
substituts dels plens de les Corporacions respectives. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys 
per la Sala del Tribunal de Superior de Justícia corresponent, havent de recaure el 
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nomenament en les persones escollides per l'Ajuntament tal com preveu l'article 101.1 
de la Llei Orgànica esmentada. 

El procediment per a l'elecció dels Jutges i dels seus substituts és l'establert al apartat 
segon de l'article 101 de la Llei Orgànica el Poder Judicial, és el següent: 

L'Òrgan competent per a l'elecció és el Ple de la Corporació, es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 

Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits entre les persones que, reunint les 
condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple triarà lliurament. 

Amb aquesta finalitat s'ha  fet públic el contingut d'aquest precepte legal i s'ha concedit 
un termini de vint dies per a la presentació de sol·licituds. 

En relació al article 302 i 303 de la pròpia Llei Orgànica, per ser nomenat Jutge de Pau 
titular o substitut es requereix tenir nacionalitat espanyola, major d'edat, no estar 
impossibilitat físicament o mentalment per al desenvolupament de la carrera judicial, 
no estar condemnat per delicte dolòs i estar en ple exercici dels drets civils. 
  
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- PROPOSAR com a Jutge de Pau titular al Sr. Pere Ignasi Isern Pascal, amb 
D.N.I.40.261.105, i al Sr. Joan Guitart Viñas com a Jutge de Pau substitut, per a 
desenvolupar les funcions que la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix a aquests 
càrrecs. 

Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a les persones interessades i en cas de que 
aquestes acceptessin el càrrec que el Ple els proposa notificar-ho a la Sala de Govern 
del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya, perquè procedeixi, si ho creu 
oportú, al seu nomenament.  
 
El Sr. Alcalde explica que transcorregut el termini que marca la llei cal procedir a 
renovar els càrrecs de Jutge de Pau i substitut i a la vista de que els actuals han 
manifestat el seu acord amb continuar, cal renovar la confiança en ells perquè s’ho 
mereixen.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu regidors 
presents a la sessió,  que suposen la majoria absoluta del nombre de membres que 
de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ 2/2009, RELATIVA ALS USOS ADMESOS A LES ZONES 
INDUSTRIALS DEL PLA DE SANT RAMON I DEL PP LES ROCASSES.  
 
Atesa la necessitat de modificar els usos admesos a les zones industrials del Pla de 
Sant Ramon i les Rocasses del terme municipal de Camprodon.  
 
Vista la proposta redactada per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru de data 23 de 
setembre de 2009. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
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Primer. APROVAR inicialment la modificació puntual 2/2009 del Pla General 
d’ordenació urbana, redactada per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru. 
     
Segon.- SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant un mes que es comptarà a 
partir de la data de l'última publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris 
de mes divulgació en l’àmbit municipal, als taulers d'anuncis municipals i al web 
municipal.  
 
El Sr. Alcalde recorda que es tracta de la proposta que va quedar pendent del Ple 
anterior per una qüestió formal, superada la qual s’ha d’aprovar. Explica que es tracta 
de traslladar determinats usos recreatius a les zones industrials dels polígons de Sant 
Ramon i de les Rocasses de forma que es pugui aconseguir la compatibilitat entre 
l’existència d’aquest atractiu amb el dret al descans i la preservació del mobiliari urbà 
del nucli, actualment afectat.  
 
El Sr. Birba indica que és cert que es va deixar sobre la taula perquè no havien pogut 
tenir accés a l’informe de l’arquitecte i ara ja s’ha subsanat el defecte formal. No 
obstant manifesta, condicionen el vot del seu grup a que s’especifiquin algunes 
qüestions de l’informe, com:  en el paràgraf que diu “normalment horari diürn”, millor 
que digués “menys els d’horari únicament nocturn”.  I a l’article 156, on diu “del Pla de 
Sant Ramon, exclusivament”, millor que digués “a les zones que garanteixen que no 
es produeixen molèsties als veïns” per tal d’evitar les connotacions que podria 
comportar l’exclusivitat d’aquestes activitats en una sola zona que ostentaria el 
monopoli.  
 
El Sr. Collboni es mostra d’acord amb la proposta que considera que servirà per 
garantir l’equilibri i combinar el gaudi i el descans.  
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Birba que no calen les especificacions que proposa atès 
que les diferents activitats tenen establerts reglamentàriament els seus horaris. Afirma 
que la proposta contempla la ubicació d’aquestes activitats al Pla de Sant Ramon i al 
Pla Parcial de les Rocasses atès que les altres zones industrials no són aptes per 
posar una discoteca. Demana als regidors del Grup CiU que indiquin quina de les 
altres zones consideren adequada pel desenvolupament d’aquestes activitats. 
Enumera una per una les zones industrials del municipi per concloure que únicament 
les dues proposades són aptes per a assolir l’objectiu que es persegueix.  
 
El Sr. Xavier Sala, en nom del Grup CiU, afirma que el que ells no volen és que es 
donin exclusivitats per a ubicar els usos i que això pugui generar privilegis.  
 
El Sr. Birba postil·la que del que es tractaria és de no tancar portes per a altres zones 
el dia de demà.  
 
Respon el Sr. Alcalde que la proposta contempla dues zones que són les que són 
aptes i les altres no ho són. Considera que la proposta és clara i raonada  en funció de 
l’objectiu que s’ha marcat, que no és altre que les activitats d’aquest tipus que 
produeixen molèsties  que estan dins del nucli urbà marxin  fora i es puguin instal·lar 
únicament a les zones que són aptes: el Pla de Sant Ramon i el Pla Parcial de les 
Rocasses.  
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per set vots favorables dels set 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i Esquerra-AM, que suposen la majoria 
absoluta del nombre de membres que de fet i de dret formen el Ple,  i tres abstencions 
dels membres dels Grups de CiU   
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són en punt les onze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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