
 ACTA NÚM. 9/2008 
 

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 14 DE NOVEMBRE  DE  2008 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
vuit del vespre  del dia 14 de novembre  de 2008,  
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 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: 

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 
 Xavier Sala i Pujol 
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Núria Mas i Soler 

Absent:  
 Martí Pujol i Suriñach 

 

 
1. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
2. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES REFORMA DE LA CASA DE LA VILA.  
3. PROPOSTA D’ALIENACIÓ DIRECTA DE 51 GARATGES DE LA COLÒNIA 

ESTABANELL ALS VEÏNS INTERESSATS. 
4. PROPOSTA DE DESISTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ GARATGES A 
LA COLÒNIA ESTABANELL”. 

5. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE FRACCIONAMENT DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE GARATGES A LA COLÒNIA ESTABANELL EN DOS 
PROJECTES D’EXECUCIÓ INDEPENDENTS. 

 
Amb caràcter previ, el Sr. President excusa l’absència del Sr. Matí Pujol.  

 
1. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de 6 de juliol de 2007 es va constituir la Junta de 
Govern Local, d’acord amb el que disposa l’article 20.1.b)  de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local.  
 
Aquesta mateixa norma bàsica també regula la competència del Ple per acordar la 
delegació de les competències que li són pròpies, a favor de la Junta de Govern,  amb 
les excepcions legals preceptives; i a aquest respecte, a la vista de la gestió 
desenvolupada durant el transcurs de la present legislatura i les necessitats 
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d’agilització de la gestió del municipi en aspectes tan significatius com la contractació, 
l’administració del patrimoni  i l’exercici d’accions judicials i administratives.  
 
Al Ple es proposa:  
 
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern les competències del Ple que legalment són 
delegables, i en concret, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 
de Bases de Règim Local: 
 

a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació 
en matèries de competència plenària. 

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
c) Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde (lletra n) article 22.2 LRBRL). 
d) Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde. 
e) Adquisició i alienació de béns i drets, quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde. 
f) La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en 

cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost.  I les tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives 
superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.  

 
Igualment corresponen  a la Junta de Govern les competències que li ha delegat 
l’Alcaldia i que en el futur li delegui lliurement, de forma general o per a cada assumpte 
en concret.  
 
Segon.- PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’agilitar la gestió administrativa que la nova Llei de 
Contractes ha complicat en excés exigint que l’òrgan de contractació s’hagi de reunir 
fins a cinc vegades per una sola contractació. Considera fonamental que la mesa de 
contractació estigui integrada per membres de tots els grups de forma que es 
mantingui la participació política en les decisions, atès que els acords que adoptarà la 
Junta de Govern seran només de ratificació de les propostes que aprovi la mesa. 
Afirma que no es sostrau possibilitat de debat ni de participació política; sinó que es 
guanya en agilitat de funcionament.  
 
El Sr. Birba mostra inquietud, diu, per l’evolució de la proposta. Inicialment, afirma, es 
parlava d’agilitar la contractació de l’obra de l’ajuntament i per això el seu grup va 
mostrar comprensió. Però ara, la proposta té un caràcter genèric de delegació que no 
té res a veure amb l’obra, en els apartats 1 i 2, i menys encara l’apartat 3, sinó que és 
una delegació molt àmplia i fora de lloc en relació amb l’obra de l’ajuntament. 
Considera que no és procedent perquè buida de contingut el Ple i seria més 
acceptable si únicament es referís als acords relacionats amb  la contractació de les 
obres indicades, sempre que posteriorment es sotmetés a la ratificació del Ple.  
 
El Sr. Collboni anuncia el vot negatiu del seu grup perquè considera que es tracta 
d’una actuació presidencialista que buida de competències  el Ple. No accepta 
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l’excusa de l’agilització, atès que considera que ha quedat abastament provada la 
facilitat de convocatòria dels Plens extraordinaris.  
 
El Sr. Alcalde replica que més del 90% d’ajuntaments tenen delegades aquestes 
competències del Ple en la Junta de Govern per agilitar la gestió i això no suposa que 
el Ple no mantingui la seva funció de control, participació i debat. Remarca que cal 
valorar l’excepcionalitat que suposa el fet de la composició de la mesa de contractació, 
amb tots els grups polítics.  
 
El Sr. Birba diu que cal valorar el fet de que els Plens són públics i per tant hi ha més 
transparència.  
 
Contesta el Sr. Alcalde que els acords de la Junta també estan sota el control i 
fiscalització del Ple i per tant, no s’estalviarà el debat.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels  membres 
presents del Grup Municipal PSC-IdeC; i quatre en contra  dels tres regidors del Grup 
CiU i del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   
 
 
2. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES REFORMA DE LA CASA DE LA 
VILA.  
 
Atès que mitjançant acord del Ple del dia 1 d’agost de 2008 s’aprovà l’expedient i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques per a l’adjudicació de les 
obres de Reforma de la Casa de la Vila, per procediment negociat amb publicitat, així 
mateix es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació, convocant la 
seva licitació. 
 
Atès que amb data 25 de setembre es publicà anunci de licitació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, a fi 
que els interessats poguessin presentar les sol·licituds de participació durant el termini 
de vint comptats des de la publicació de l’anunci del contracte. 
 
Atès que durant la licitació es presentaren les sol·licituds de participació que consten 
en l’expedient. 
 
Atès que amb data 17 d’octubre es constituí la mesa de contractació, i una vegada 
comprovada la personalitat i solvència dels sol·licitants i aplicats els criteris objectius 
de solvència, proposà la selecció dels que passaren a la següent fase, als què s’invità 
a participar i a presentar les seves ofertes. 
 
Atès que durant el termini de vint des de la data d’enviament de la invitació, es 
presentaren les ofertes que consten en l’expedient. 
 
Atès que la mesa de contractació, a la vista de les ofertes presentades i una vegada 
negociats els aspectes i després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, 
realitzà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Obres Indika, S. L., i examinada la 
documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb  allò 
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establert en l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- DECLARAR vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres per a 
la Reforma de la Casa de la Vila a l’empresa Obres Indika, S. L., pel preu de 
637.830,74 euros i 102.052,92 euros corresponents a l’impost sobre el valor afegit. 
 
2n.- NOTIFICAR l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat 
adjudicataris.  
 
3r.- NOTIFICAR i requerir al Sr. Enric K. Hueto i Noguer, administrador de l’empresa 
Obres Indika, adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, dins dels quinze 
dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil de contractant, la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud 
per a contractar, així com d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
4t.- PUBLICAR l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el perfil de Contractant. 
 
El Sr. Alcalde afirma que, tal com ha quedat dit, el procediment de contractació 
requereix quatre o cint acords del Ple; aquest és d’adjudicació provisional i si no 
s’hagués acordat la delegació de competències, d’aquí quinze dies es podria tornar a 
requerir nou acord d’adjudicació definitiva.  
 
El Sr. Birba indica que es tracta d’un procediment reglat que garanteix els interessos 
del municipi. Es mostra sorprès pel fet de que l’adjudicatària sigui l’única empresa de 
les tres que no és del municipi motiu pel qual s’ensumen moltes variacions en 
l’execució. Afirma que en debats anteriors sobre la conveniència de l’obra es deia que 
no beneficiarà al poble i ara, amb l’adjudicació a una empresa de fora, ha quedat clar 
que no. Anuncia l’abstenció del seu grup en coherència amb anteriors pronunciaments 
sobre aquesta obra.   
 
El Sr. Collboni recorda que sempre s’ha manifestat en contra d’aquesta obra motiu pel 
qual votarà en contra tot i que no té res a dir sobre el procediment.  
 
El Sr. Alcalde afirma que s’ha intentat afavorir la participació de les empreses locals 
però que no es pot anar més enllà del què permet  la llei. 
 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels  membres 
presents del Grup Municipal PSC-IdeC;  un en contra  del regidor del Grup 
ESQUERRA-AM  i tres abstencions dels regidors  del Grup CiU.   
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3. PROPOSTA D’ALIENACIÓ DIRECTA DE 51 GARATGES DE LA COLÒNIA 
ESTABANELL ALS VEÏNS INTERESSATS  
 
Aquest Ajuntament ha aprovat el projecte de construcció de 51 garatges individuals a 
la Colònia Estabanell que té com a objectiu dotar de places de garatges als veïns que 
resideixen a  la Colònia, en substitució de les barraques que van ser derruïdes i donant 
resposta a una necessitat de caire urbanístic, social i paisatgístic. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local d’11 de juliol de 2008 es va  instruir l’expedient 
administratiu oportú, en el qual s’ha determinat la taxació pericial dels immobles en 
11.440 euros cada un, com també el caràcter patrimonial del bé i la necessitat i 
conveniència, per als interessos municipals, d’acordar aquesta alienació. També s’han 
acreditat les causes excepcionals que justifiquen l’alienació sense subhasta pública de 
l’immoble, en compliment dels articles 206.3.a) i 209.3 del text refós de  la Llei  
municipal i de règim local de Catalunya, i 43 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, ja que les finques que interessa 
alienar tenen un valor econòmic molt inferior al 10% del recursos ordinaris del 
pressupost i constitueixen l’instrument idoni per dotar de places de garatges als veïns 
de  la Colònia, en substitució de les barraques que van ser derruïdes i per donar 
resposta a aquesta necessitat de caire urbanístic, social i paisatgístic. 
 
En aquest sentit, s’ha sol•licitat l’informe previ del Departament de Governació de la 
Generalitat, que ha estat emès amb caràcter desfavorable segons consta a 
l’expedient, a l’efecte de l’article 43 del Reglament de patrimoni. Amb això es 
considera complert el tràmit de comunicació prèvia a l’alienació previst a l’article 
40.1.c) del mateix reglament. 
 
La competència per adoptar els presents acords, correspon al Ple municipal, malgrat 
que per disposició de l’article 21.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, s’assigna la competència a l’alcalde; donat que l’article 209.1.a) 
del text refós de la Llei municipal preveu que cal acord del Ple amb els requisits de 
l’article 47.2  quan es produeix informe desfavorable del Departament de Governació i 
Administracions Públiques.  
 
Per tot això, i vist l’informe favorable del secretari interventor d’aquest Ajuntament, 
proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. APROVAR la venda directa, sense subhasta pública, a cada un dels veïns de  
la Colònia Estabanell que individualment  han signat el document de compromís de 
compravenda i han dipositat paga i senyal per import de 1.144 euros;  de cada un dels 
garatges de la Colònia Estabanell construïts a aquest efecte que s’identifiquen 
individualment a l’expedient, pel preu d’ONZE MIL QUATRE-CENTS  QUARANTA 
euros (11.440,00 €) i amb submissió als pactes i les condicions continguts a la minuta 
d’escriptura pública que obra a l’expedient.   
 
Segon. FACULTAR l’alcalde perquè, en representació de l’Ajuntament, atorgui tots els 
documents públics i privats que siguin necessaris per executar l’acord anterior. 
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Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu   
membres presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple. 
 
 
4. PROPOSTA DE DESISTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ GARATGES 
A LA COLÒNIA ESTABANELL”. 
 
Per acord del Ple d’1 d’agost de 2008 es van adoptar els següents acords:  
 
1r.- APROVAR l’expedient de contractació de les obres contemplades en el projecte 
“Construcció Garatges Colònia Estabanell”, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat, convocant la seva licitació. 
 
2n.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte 
d’obres per a l’execució del projecte “Construcció garatges Colònia Estabanell” per 
procediment negociat amb publicitat. 
 
4t.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Perfil del Contractant 
anunci de la licitació, per tal que en el termini de VINT DIES puguin presentar-se les 
ofertes que s’estimin pertinents. 
 
A la  vista de l’informe  d’intervenció de 30 de juliol de 2008, que obra a l’expedient i 
serveix de motivació el present acord,  segons el qual, la no disponibilitat del crèdit 
pressupostari  suposa una infracció del procediment no subsanable de les normes del 
procediment, motiu pel qual, tal com estableix l’article 139.4 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre,  de contractes del sector públic, és necessari acordar el desistiment de la 
contractació.  
 
Al Ple es proposa:  
 
Únic.- Desistir del procediment iniciat per a la contractació de les obres contemplades 
en el projecte “Construcció Garatges Colònia Estabanell”.  
 
El Sr. Alcalde  explica que s’ha optat per aquesta solució en previsió de problemes 
posteriors en la contractació.  
 
El Sr. Birba  reconeix la correcció formal de la proposta però denúncia certa imprevisió 
que obliga a l’abstenció del seu grup.  
 
El Sr. Collboni es mostra totalment d’acord amb la proposta.  
 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels sis 
membres presents del Grup Municipal PSC-IdeC i del regidor del Grup ESQUERRA-
AM; i tres abstencions  dels regidors del Grup CiU.   
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5. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE FRACCIONAMENT DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE GARATGES A LA COLÒNIA ESTABANELL EN DOS 
PROJECTES D’EXECUCIÓ INDEPENDENTS 
 
L’apartat 11 de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, preveu que en els municipis de menys de 5.000 habitants, 
en els contractes d’obra el període d’execució de les quals excedeixi al del pressupost 
anual, es podran redactar projectes independents relatius a cada una de les parts de 
l’obra, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització separada en el sentit de 
l’ús general o del servei, o puguin ser substancialment definides, i precedeixi 
autorització concedida pel Ple de la Corporació, adoptada amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres.    
 
En aquest sentit, hom considera necessari el fraccionament en dos projectes 
independents, corresponents a dues parts perfectament definides de l’obra,  del 
projecte de construcció de garatges a la colònia Estabanell, aprovat pel Ple en sessió 
de 4 de juny de 2004, que contempla la construcció de 51 garatges; atès que 
l’execució de l’obra excedirà l’exercici pressupostari 2008; i a més a més, són 
susceptibles d’utilització separada en el sentit del servei a prestar.  
 
Dels 51 garatges que preveu el projecte, la primera part que es fracciona en un primer 
projecte independent per a procedir ala seva contractació i execució immediata, 
contempla la construcció de 35 garatges; i es posposa per a l’exercici pressupostari 
2009 la definició concreta de la part de l’obra a executar durant aquell exercici, en 
funció de les necessitats reals, ajustades a la demanda, fins a un màxim de 16 
garatges més, que completaran els  51 garatges que preveu el projecte aprovat.  
 
Motiu pel qual es proposa al Ple:  
 
Primer. AUTORITZAR el fraccionament del projecte de construcció de garatges a la 
Colònia Estabanell en dos projectes independents, corresponents a dues parts 
perfectament definides de l’obra, corresponents als exercicis pressupostaris 2008 i 
2009, respectivament.  
 
Segon.- DETERMINAR que el projecte independent fraccionat corresponent a la 
primera part de l’obra, a executar durant l’exercici 2008 contempli la construcció de 35 
garatges susceptibles d’utilització separada en relació amb la totalitat de l’obra 
projectada.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de contractar 35 garatges amb càrrec al pressupost 
del 2008  i la resta pel 2009; cosa que, de retruc pot afavorir la possibilitat de 
concurrència de contractistes de la Vall de Camprodon.  
 
El Sr. Birba es mostra d’acord amb aquesta possibilitat, però denota imprevisió donat 
que opina que es podria haver fet el fraccionament d’inici, i no fer correccions sobre la 
marxa.  
 
El Sr. Collboni considera correcte que s’afavoreixi la possibilitat de que ho facin les 
empreses del país.  
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El Sr. Alcalde rebutja l’acusació d’imprevisió. Recorda que es van apuntar 51 
compradors i alguns s’han fet enrere, cosa que no era possible preveure; i per altra 
banda, considera que s’ha de valorar positivament que s’ampliïn les possibilitats de 
contractació.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels sis 
membres presents del Grup Municipal PSC-IdeC i del regidor del Grup ESQUERRA-
AM; i tres abstencions  dels regidors del Grup CiU.   
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. Alcalde President   dóna per finalitzada la 
sessió quan són un quart i mig de nou del vespre,  de tot el que jo, el secretari 
interventor, en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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