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 ACTA NÚM. 10/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 22 DE DESEMBRE  DE  2009 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan falta un minut 
per tres quarts de vuit del vespre del dia 22 de 
desembre 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2010 

I SEGÜENTS 
2. CONVENI URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS ZONA D’APARCAMENTS DE LA PART 

POSTERIOR DEL CARRER FERRER BÀRBARA, 26 I DE CESSIÓ DE TERRENYS DESTINATS A 
ESPAIS LLIURES    

3. MOCIÓ DE SUPORT DE L’EDITORIAL CONJUNT DE LA PREMSA CATALANA EN DEFENSA DE 
L’ESTATUT D’AUTONOMIA.  

 
 
Prèviament, el Sr. Alcalde, excusa l’absència del Sr. Martí Pujol i del Sr. Xavier Sala 
que no han pogut assistir per motius de caire personal i professional.  
 
  
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER 
L’EXERCICI 2010 I SEGÜENTS 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 d’octubre de 2009, d’aprovació provisional de 
la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2010.  
 
Atès que durant el període d’informació al públic s’ha presentat una única al·legació 
signada per la Sra. Núria Freixa i Poch amb registre d’entrada núm. 2947/2009, de 19 
de novembre;  en la que, en síntesi exposa que a l’ordenança fiscal núm.1, reguladora 
de l’impost de bens immobles (IBI) no es contempla cap tipus de bonificació pel fet de 
ser família nombrosa i demana que es contempli algun tipus de bonificació per  a 
famílies nombroses es en l’IBI.  
 

Assistents: 

 Esteve Pujol i Badà 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Miquel Sala i Planella 
 Josep Juncà i Vidal  
 Marc Navarro i Moya  
 Lourdes Puigmal i Claravall 
 Daniel Birba Cuffí 
 Núria Mas i Soler 
 F. Xavier Collboni i Sala 

Absent: 

 Martí Pujol i Suriñach 
 Xavier Sala i Pujol 
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Atès que és objectiu prioritari per a la gestió econòmica i financera d’aquest 
Ajuntament establir els sistemes de finançament dels serveis públics municipals més 
avantatjosos per al municipi i els seus veïns, dins de les possibilitats que al respecte 
ofereixen les normes legals d’aplicació.  
 
Atès que aquest Ajuntament ha establert bonificacions i reduccions en les ordenances 
fiscals més significatives, conduents a protegir a les famílies amb recursos insuficients 
i possibilitar l’accés universal dels veïns als serveis públics municipals. 
 
Atès que, en concret l’ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’IBI, contempla a 
l’apartat 3 de l’article 5 “Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable”, contempla que els subjectes passius que estiguin en situació d’atur i/o amb 
ingressos familiars inferiors al salari mínim interprofessional en la data de meritament 
de l’impost, tindran dret a una bonificació de fins el 90 per cent en la quota íntegra, 
sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 15.000 EUR i 
constitueixi l’habitatge habitual de la família.  
 
Al Ple es proposa:   
 
Primer.- DESESTIMAR  en la seva integritat l’al·legació presentada per la Sra. Núria 
Freixa i Poch. 
 
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT  la modificació de les ordenances fiscals del 
municipi per l’exercici 2010 i següents, en els termes exactes de l’acord de 30 
d’octubre de 2009.   
 
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 2010 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 incideix en la justificació de la desestimació de l’al·legació presentada 
atès que ja s’estableixen bonificacions en els tributs més significatius a favor de les 
persones i famílies amb dificultats econòmiques i l’IBI no resulta la figura tributària 
idònia per a establir bonificacions per a les famílies nombroses, donat que suposaria 
un grau de discriminació en relació amb les famílies que no són propietàries de bens 
immobles.  
 
El Sr. Daniel Birba, en nom del Grup Municipal de Convergència i Unió anuncia el vot 
en contra del seu grup per coherència amb el posicionament defensat en l’aprovació 
inicial de les ordenances. Afirma que cal aplaudir el fet de que s’hagi produït 
l’al·legació per part d’una ciutadana, cosa que demostra qui hi ha algú que es 
preocupa pel tema.  
 
El Sr. Xavier Collboni, que expressa el parer del Grup Municipal d’Esquerra-AM, també 
anuncia el seu vot contrari per motiu de coherència.  
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i tres vots en contra dels membres 
presents dels Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
 
2. CONVENI URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA ZONA 
D’APARCAMENTS DE LA PART POSTERIOR DEL CARRER FERRER BÀRBARA, 
26 I DE CESSIÓ DE TERRENYS DESTINATS A ESPAIS LLIURES    
 
Atès que el Sr. Salvador-Pujol Busquets en representació d’Eurostanding, SA desprès 
de la cessió gratuïta per causa urbanística dels terrenys situats a la part posterior del 
c/. Ferrer Bàrbara, 26 d’aquesta Vila, ha manifestat la seva voluntat de que  la parcel·la 
2B assenyalada en color blau (finca matriu registral nº 93), qualificada pel planejament 
amb la clau 6 (centre històric) i que constitueix espai lliure privat, pugui destinar-se a 
aparcament de vehicles, tant dels què puguin eventualment pertànyer als actuals i/o 
futurs titulars de l’edifici que s’ha de reconstruir sobre la parcel·la 1B identificada en 
color carbassa (finca matriu registral nº 4.422), com de tercers,  i aquests efectes 
facilitarà en tot moment l’accés dels vehicles a l’esmentada parcel·la 2B d’acord amb el 
conveni signat entre Eurostanding, SA i l’Ajuntament de Camprodon en data 20 de 
novembre de 2009.  
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon pretén millorar la política d’aparcaments i 
considera que la reserva de places per habitatge és imprescindible  a la zona del 
centre històric.  
 
Al  Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el conveni urbanístic per a destinar a aparcament la resta de la 
finca matriu registral núm. 93 identificada com a parcel·la 2 B en el conveni signat 
entre Eurostanding, SA i l’Ajuntament de Camprodon en data 20 de novembre de 
2009.  
 
Segon.- RATIFICAR les gestions realitzades per l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i 
Badà en nom i representació de l'Ajuntament consistents en la formalització del 
conveni aprovat, la signatura de la corresponent acta de cessió i el lliurament de la 
certificació necessària per a la inscripció de la cessió de terrenys acordada en el 
Registre de la Propietat de Ripoll.  
 
Tercer.-  EXPOSAR al públic el present acord i publicar anunci al B.O.P. de Girona, en 
el tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que disposa l’art. 26 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’anar donant sortida a les previsions del 
desenvolupament urbanístic que contempla el Pla General de forma consensuada i 
beneficiosa per l’interès general del municipi, en aquest cas obrint el vial i propiciant l’ús 
d’aparcaments.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels nou regidors 
presents a la sessió  dels onze membres que de fet i de dret formen el Ple. 
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3. MOCIÓ DE SUPORT DE L’EDITORIAL CONJUNT DE LA PREMSA CATALANA 
EN DEFENSA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA.  
 
L’Ajuntament de Camprodon vol expressar el seu suport a l’editorial conjunt que, amb 
el títol La Dignitat de Catalunya, diversos mitjans de comunicació han publicat en 
defensa de Catalunya i de l’Estatut.    
 
Es vol sumar a l’esperit que inicia aquest editorial, i reafirmar en l’esperit que ha 
caracteritzat els 30 anys de la democràcia local: el compromís amb les institucions i 
amb el poble de Catalunya des de la proximitat.    
 
L’aprovació de l’Estatut va marcar un abans i un després en la manera d’expressar la 
voluntat pública del nostre país, d’administrar-nos institucionalment, però sobretot en 
l’oportunitat de comptar amb mecanismes de gestió justos, eficaços i eficients. Això és 
especialment important en el cas dels ajuntaments.    
 
Ara, després que el Parlament de Catalunya i les Corts aprovessin el text, que el poble 
de Catalunya el refrendés, portem tres anys esperant la sentència del Tribunal 
Constitucional davant les demandes d’inconstitucionalitat interposades. I això dibuixa 
escenaris preocupants, especialment per al futur de la gestió municipal.   
 
L’Estatut inclou els municipis, per primera vegada, dins del sistema institucional de la 
Generalitat, igual que hi estan presents el Govern, el Parlament i les altres institucions. 
Reconeix, per primer cop, competències pròpies dels ajuntaments i la necessitat de 
comptar amb el finançament necessari per desenvolupar-les. L’Estatut determina 
també l’obligació de l’aprovació d’una llei de finances locals de Catalunya en el marc 
de la garantia de suficiència de recursos.   
 
Posar en perill els avenços aconseguits en la redacció de l’Estatut, tant pel que fa als 
governs locals, com a les diverses millores socials, econòmiques o d’infraestructures 
que inclou és amenaçar, greument, la cohesió social que tant hem treballat per 
mantenir a Catalunya.  
 
Per això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer. Manifestar de forma solemne el nostre convenciment en la constitucionalitat de 
l’Estatut d’Autonomia de 2006 i el nostre compromís a defensar-lo i vetllar pel seu 
compliment. L’Estatut va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat al Congrés 
dels Diputats i al Senat, aprovat per les Corts Generals com a Llei orgànica i 
referendat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És l’expressió de la voluntat de la 
societat catalana per la qual cal exigir el màxim respecte. 
  
Segon. Expressar el nostre reconeixement als dotze diaris catalans per l’editorial “La 
dignitat de Catalunya” publicada simultàniament el passat 26 de novembre, i agrair el 
suport de les entitats i organitzacions socials que s’hi han adherit, en defensa de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
  
Tercer. Traslladar aquests acords al president del Govern de la Generalitat, al 
president del Parlament de Catalunya, al President del Govern de l’Estat, al President 
del Congrés de Diputats, al President del Senat, al Consell Comarcal del Ripollès, als 
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ajuntaments de la comarca del Ripollès, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
El Sr. Alcalde, expressant el parer del Grup Municipal Socialista-PM indica que es 
tracta d’un pronunciament que ha rebut el suport i aplaudiment de tots els grups 
polítics del Parlament, de les institucions i associacions més importants del país i 
també de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques que representen,en conjunt, la pràctica totalitat dels municipis a 
de Catalunya. Considera oportú i necessari que l’Ajuntament de Camprodon també 
expressi el seu suport.  
 
El Sr. Daniel Birba, que expressa el posicionament del Grup Municipal de CiU, 
expressa el total suport al contingut dels editorials que considera totalment assumible i 
reflexa el sentiment de la societat catalana.  
 
El Sr. Xavier Collboni, en representació d’Esquerra-AM, es manifesta en contra de la 
moció. Afirma que ara hi ha alguns que es repensarien el  suport  donat, atès que les 
condicions han canviat i les editorials representen a la gent que no vol que les coses 
es moguin. Assegura que ell vol la independència  i no es conforma amb un Estatut 
retallat.  
 
Respon, el Sr. Alcalde, que li sobta el posicionament del Sr. Collboni atès que el seu 
partit, Esquerra, va donar suport a l’editorial en el Parlament i també ho han fet totes 
les forces independentistes.  
 
No obstant, indica el Sr. Alcalde, malgrat la inconsistència dels arguments del Sr. 
Collboni i també malgrat la incoherència que aquest mateix regidor va demostrar en el 
darrer Ple amb la introducció d’una moció no consensuada prèviament; cal mantenir la 
coherència amb els plantejaments aprovats a l’inici de la legislatura, segons els quals, 
no es sotmetrà al Ple cap moció que no hagi rebut el suport de tots els portaveus dels 
grups municipals. Motiu pel qual, retira la moció.  
 
El Sr. Birba es mostra d’acord.  
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
falten quatre minuts per les vuit del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 

Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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