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ACTA NÚM. PLE 2012/9 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 14 DE 
DESEMBRE DE 2012 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent 
les 22:05 hores del dia 14 de desembre de 
2012, es reuneix el Ple de l’Ajuntament a 
l’objecte de celebrar la sessió ordinària en 
primera convocatòria, sota la presidència del 
Sr. Esteve Pujol i Badà , alcalde de 
l’Ajuntament i l’assistència de la regidora 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. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS  
2. DECRETS  
3. JUNTES DE GOVERN 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
5. EXPEDIENT 2/2012 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE 

CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS.  
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A 

L’EXERCICI  2013. 
7. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A 

L’ESCOLA.  
8. MOCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE 

COLL DE BUCS. 
9. PRECS I PREGUNTES  

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

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS . 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions 
anteriors celebrades en dates 28 de setembre de 2012 i 26 i 30 d’octubre de 2012, que 
resulten aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DEC RET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
darrera sessió ordinària.  

Assistents:  
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
DANIEL BIRBA CUFFI 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 

 

Absent : 
JOSEP ROCA MONFORT 
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28.09.12 Delegació d’alcaldia per raó d’absència dies 29 i 30 de setembre. 
01.10.12 Comissió de serveis per assistència a jornades de formació. 
01.10.12 Delegació per celebració de matrimoni civil regidor dia 6.10.2012. 
01.10.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 16 PB. 
05.10.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 8 PB. 
05.10.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 10 PB. 
05.10.12 Presa de coneixement CT activitat c/. Freixenet, 12 PB. 
05.10.12 Presa de coneixement CT activitat c/. Ferrer Bàrbara, 10 PB. 
09.10.12 Establiment de locals per a la campanya electoral.  
11.10.12 Adopció de mesures en execució dels canvis a les condicions de treball 

que afecten al personal municipal, de resultes de l’aprovació de diferent 
normativa estatal.  

11.10.12 Contracte Llar d’Infants – Modificació.  
20.10.12 Resolució d’arxiu expedient sancionador  
25.10.12 Requeriment documentació primera ocupació c/. Assuca Gran, 858 FRubí 
06.11.12 Comissió de serveis per assistència a jornades de formació. 
06.11.12 Contracte interí a temps parcial.  
08.11.12 Aprofitament de pastures can Vincke.  
09.11.12 Petició de correcció d’error material al Registre de la Propietat.  
13.11.12 Delegació per celebració de matrimoni civil tinent d’alcalde 17.11.2012.  
28.11.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 63 PB. 
28.11.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 54 (font de la Cordera)PB. 
28.11.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 50 PB. 
29.11.12 Presa de coneixement activitat ramadera CT mas can Moi. 
29.11.12 Presa de coneixement CT activitat Mas can Peric.  
05.12.12 Contracte per baixa d’IT. 
 
El Sr. Daniel Birba demana informació sobre el Decret de 09.11.12 Petició de correcció 
d’error material al Registre de la Propietat. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de corregir l’errada que es va produir quan el 
Registre no va inscriure els locals dels edificis del Carrer Vila-Riera, propietat de 
l’Hospital, que ara s’han de vendre.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les actes aprovades de les sessions celebrades 
per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta:   Data de la sessió:  
2012/21  21 de setembre de 2012  
2012/22  5 d’octubre de 2012  
2012/23  26 d’octubre de 2012 
2012/24  9 de novembre de 2012 
2012/25  16 de novembre de 2012 
2012/26  23 de novembre de 2012 
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El Sr. Birba s’interessa per l’acord 6.2 de l’acta de 26 d’octubre, de tramesa 
d’expedient i compareixença en judici.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es tracta d’un nou recurs interposat per Vodafone contra la 
taxa per ocupació de la via pública.    
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.  
 
Sentència 1063/2012 TSJC. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Sentència 1063/2012 dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en la que estima el recurs d’apel·lació presentat per 
l’Ajuntament contra la sentència del Jutjat de Girona que suspenia cautelarment la 
separació del servei imposada a un funcionari municipal en l’expedient disciplinari 
seguit l’any 2010.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
5. EXPEDIENT 2/2012 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE 
CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS. 
 
De conformitat amb el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, en el que s’estableix   
un mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les entitats a partir d’una 
operació d’endeutament bancari per import total de 1.946.307,13€ a amortitzar en un 
termini de deu anys. 
 
L’article 10.5 del referit Reial Decret-Llei disposa que en el cas que l'operació 
d'endeutament es destini, totalment o parcialment, a la cobertura d'obligacions que van 
quedar pendents d'aplicar a pressupost, aquestes s'hauran de reconèixer en la seva 
totalitat en el pressupost vigent per a 2012, amb càrrec a l'import que correspongui del 
total finançat. 
 
De la liquidació del pressupost municipal de l’any 2011, resulta que el romanent de 
tresoreria, calculat d’acord amb el que estableix l’article 191.2 del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, és negatiu (- 482.487,02€). 
 
Atès que en la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Camprodon de l’any 2011, 
les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar sumen 280.163,-€. 
 
Vist l’expedient de Modificació 1/2012 de modificació de pressupost per suplement de 
crèdits per aplicació de OPA’S de la Fundació Museu Isaac Albéniz, a on es va aplicar 
l’import de 28.314,60€ del préstec pel Fons de finançament de pagament a proveïdors 
RDL 4/2012.  
 
Atès que aquesta operació es va firmar el dia 21 de maig de 2012 i habilita la 
disposició de crèdit pressupostari suficient  per aplicar al pressupost del present 
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exercici  les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar de l’any 2011 de 
l’Ajuntament de Camprodon i de la Fundació Museu Isaac Albéniz de Camprodon, i el 
Romanent Líquid de tresoreria negatiu de la liquidació de l’any 2011, quedant una 
diferència de 1.155.342,51€ per la qual s’habilitarà una partida en concepte 
d’amortització de préstecs. 
 
El resum comptable de la modificació que es proposa és el següent:  
 
A1.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L'ESTAT DE DESPESES PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT : 280.163,- €  
     
                                                                                     

Partida Explicació Import 
0.31000 Interessos Bancaris i préstecs  40.000,-€ 

1.21000 Treballs Silvícoles 6.185,-€ 

1.21001 Manteniment en Paviments Vials 10.000,-€ 

1.21002 Manteniment Enllumenat 5.000,-€ 

1.21004 Manteniment Jardins 16.997,-€ 

1.22104 Energia Elèctrica Enllumenat Públic 12.660,-€ 

1.22110 Combustible Serv. Generals 2.956,-€ 

2.22710 Consell Comarcal Serveis Socials 4.770,-€ 

3.21201 Reparació Piscina 2.430,-€ 

3.22001 Biblioteca 2.250,-€ 

3.22106 Energia Elèctrica Escoles 2.850,-€ 

3.22111 Combustible Esports 4.600,-€ 

3.22112 Combustibles Escoles 5.090,-€ 

3.22141 Productes neteja Escoles 975,-€ 

3.22142 Productes Neteja Llar d’Infants 940,-€ 

3.22605 Festes Populars 16.650,-€ 

3.22706 Consell Comarcal Escola Música 9.750,-€ 

3.46000 Fundació P. Museu Isaac Albéniz 37.400,-€ 

4.21400 Manteniment en Material de Transport 5.000,-€ 

9.21601 Mant. en Equipament noves Tecn. 21.870,-€ 

9.22003 Subscripcions, Publicacions Oficials 2.365,-€ 

9.22200 Comunicacions Telefòniques 15.000,-€ 

9.22602 Jurídics 1.450,-€ 

9.22701 Treballs Altres empreses Gest. 4.000,-€ 

9.22708 Servei de Recaptació 40.000,-€ 

9.23102 Dietes, Desplaçaments i Tribunals 1.805,-€ 



5 
 

9.23300 Indemnitzacions Membres Corporació 7.170,-€ 

 TOTAL  280.163,-€ 
 
 
A2.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L'ESTAT DE DESPESES PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT : 1.155.342,51€ 
 

Partida Explicació Import 
0.913.00 Amortització préstecs a Llarg Termini 1.155.342,51€ 

 
 
B) ELIMINACIÓ TOTAL DEL ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU  
 
B1.- HABILITACIÓ DE SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI PER A EIXUGAR EL 
ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU PROCEDENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2011 (482.487,02€): 
 
C)  INGRESSOS    - PROCEDÈNCIA DELS FONS- :   
 
Per tal de fer front a l’aplicació de les operacions esmentades, de conformitat amb la 
legislació vigent en la matèria, es recorrerà a majors ingressos. 
 
C1.- MAJORS INGRESSOS :   1.917.992,53€ 
 

Partida Explicació Import 
0.917.01 Préstec RD-L 4/2012 Fons per al 

finançament de pagament a proveïdors 
1.917.992,53€ 

 
De conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, l’expedient pot quedar concretat  
com s’indica en el següent resum : 
 

IMPORT DE LES OBLIGACIONS 1.917.992,53 € 
IMPORT DEL FINANÇAMENT DISPONIBLE 1.917.992,53 € 

 
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, 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l'expedient  2/2012 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l'exercici 2012, en els termes assenyalats anteriorment, restant el 
pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOL INICIAL INCREMENT DEFINITIU 
I.- IMPOSTOS DIRECTES 1.442.608,47  -  1.442.608,47  
II.- IMPOSTOS INDIRECTES 50.000,00 -  50.000,00 
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III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.110.319,99 -  1.110.319,99 
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 883.144,97 -  883.144,97 
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS 3.268,72 -  3.268,72 
VI.- ALIENACIÓ D'INVERS. REALS 147.366,00     -  147.366,00     
VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL 494.081,88 -  494.081,88 
VIII.- ACTIUS FINANCERS 9.000,00   -  9.000,00   
IX. PASSIUS FINANCERS 174.917,11 1.917.992,53 2.092.909,64 

TOTAL INGRESSOS  4.314.707,14 1.917.992,53 6.232.699,67€ 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOL INICIAL INCREMENT DEFINITIU 
I.- DESP. DE PERSONAL  971.492,54 - 971.492,54 
II.- BENS CORRENTS I DE SERVEI 1.506.949,67 202.763,00 1.709.712,67 
III.- DESPESES FINANCERES 127.884,43 40.000,00 167.884,43 
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 98.564,75 37.400,00 135.964,75 
VI.- INVERSIONS REALS 654.166,00 - 654.166,00 
VII.- TRANSFERENCIES CAPITAL 3.500,00 - 3.500,00 
VIII.- ACTIUS FINANCERS 9.000,00 - 9.000,00 
IX. PASSIUS FINANCERS 512.250,00 1.155.342,51 1.667.592,51 

TOTAL DESPESES  3.883.807,39 1.435.505,51 5.319.312,90€ 
 
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. 
 
6. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A  L'EXERCICI 
2013. 
 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2013, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament, el de l'Hospital 
Geriàtric Municipal i el de la 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.  
 
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. 



7 
 

 
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. 
 
Vist l’informe favorable emes pel  Secretari Interventor, es proposa al Ple l’adopció del 
següent ACORD:  
 
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 2013 d’acord amb el resum del pressupost 
per capítols següent:  
 
INGRESSOS:      
CAPÍTOL  Ajuntament  Hospital G.  F.P.M.I.A. CONSOLIDAT  
Capítol  I   Impostos Directes 1.297.580,57   1.297.580,57 
Capítol  II  Impostos Indirectes 70.000,00   70.000,00 
Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.100.938,61 752.128,00 13.534,00 1.886.600,61 
Capítol IV  Transfer. Corrents 636.469,11 348.000,00 31.425,00 1.001.394,11 
Capítol V   Ingressos de patrimoni 1.703,67 5.000,00  6.703,67 
Capítol VI   Aliació inv. Reals 532.303,40 -  532.303,40 
Capítol VII  Transfer. Capital 472.760,00 159.000,00  472.760,00 
Capítol VIII Actius financers 9.000,00 -  9.000,00 
Capítol IX  Passius  Financers - -  - 
Totals INGRESSOS  4.120.755,36 1.264.128,00  44.959,00  5.256.342,36  
         
DESPESES:      
CAPÍTOL Ajuntament  Hospital G.  F.P.M.I.A. CONSOLIDAT  
Capítol I  Desp. Personal 901.398,40 901.983,30 - 1.803.381,70 
Capítol II Béns corrents/serveis  1.429.320,97 201.704,70 44.959,00 1.675.984,67 
Capítol III Desp. Financeres 170.171,24 1.000,00  171.171,24 
Capítol IV Tranfer. Corrents 69.947,34 440,00 - 55.887,34 
Capítol VI Inversions Reals 535.950,00 159.000,00  535.950,00 
Capítol VII Tranfer. Capital 180.050,00   180.050,00 
Capítol VIII Actius financers 9.000,00   9.000,00 
Capítol IX Passius Financers 824.917,41   824.917,41 
Totals DESPESES 4.120.755,36  1.264.128,00  44.959,00  5.256.342,36  
 
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 2013. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2013. 
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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 Sr. Alcalde explica que el pressupost s’ajusta estrictament al contingut del Pla 
d’Ajust aprovat pel Ple i validat pel Ministeri d’Hisenda. Remarca que preveu una 
disminució global d’ingressos del 4,5% i els recursos ordinaris disminueixen un 10,95% 
en relació a l’any passat, cosa que suposa, necessàriament, que la despesa s’hagi 
hagut d’ajustar reduint-la un 5,10%. També posa de manifest, com a principal dada, 
que contempla un increment en l’amortització de préstecs del 39,77% amb càrrec a la 
venda de patrimoni, percentatge que s’incrementarà amb l’aplicació del romanent 
líquid de tresoreria que resulti de la liquidació del pressupost i que situarà el nivell 
d’endeutament en una xifra molt correcta. Esmenta les previsions del capítol VII amb 
destí al finançament de les inversions de la Residència Geriàtrica i a la subvenció de la 
gespa del camp de futbol.  
 
Indica, el Sr. Alcalde, que s’han mantingut les inversions de la torre de comunicacions 
de Coll de Bucs perquè es consideren necessàries i s’ha de lluitar per aconseguir que 
es faci la instal·lació, que és objecte d’una moció a debatre en aquesta mateixa sessió.  
 
En relació amb les inversions de la Residència, afirma, el Sr. Alcalde, que ja van ser 
objecte de debat a la Junta del Patronat, i consisteixen, bàsicament en la renovació de 
maquinària i, en concret, l’ascensor.  
 
Finalment, assenyala que no s’ha contemplat cap actuació amb càrrec al PUOSC 2013 
– 2016 que, en tot cas, quan hi hagi resolució, ja s’incorporaran, si s’escau.  
 
El Sr. Xavier Collboni comenta algunes de les partides en les quals ha detectat 
modificacions: en la partida d’ingressos per mercat i serveis funeraris, opina que es 
preveu poc increment. Pregunta si està contemplada la reducció del sou dels 
funcionaris i a què respon la previsió dels ingressos per multes, molt inferior a l’any 
passat. Considera molt optimista la previsió d’ingressos procedents de la venda de 
patrimoni. Pregunta si en els ingressos per inversions procedents de la Diputació estan 
contemplats els corresponents al Fons d’Actuació. Posa de manifest que no es 
contempla variació en despesa per treballs silvícoles que al 2010 ja era de 20.000 
euros, però en canvi, si s’ha fet una bona contenció en manteniment de jardins que 
passa de 80.000 l’any 2010 a menys de 16.000 aquest any. Opina que hi ha inversions 
com les de Coll de Bucs que es van arrossegant d’exercicis anteriors, que ja toca 
executar, i que hi ha poca dotació per a promoció econòmica que s’hauria 
d’incrementar per incentivar el turisme. Indica que el seu grup està totalment d’acord 
amb el pressupost de la Residència Geriàtrica al qual donen suport.  
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A la intervenció del Sr. Collboni respon el Sr. Alcalde: en relació al poc increment 
d’ingressos per mercat i serveis funeraris, que s’han ajustat al ritme d’ingressos reals 
durant aquest exercici, i en relació a les multes, que considera que la reducció és una 
bona notícia perquè significa que la gent de Camprodon aparca correctament i la major 
part de sancions imposades ha estat a gent de fora. Pel que fa a la previsió 
d’ingressos per la venda del patrimoni, diu que es correspon amb els imports que 
contempla la taxació pericial encarregada a l’efecte. Afirma que les aportacions per 
inversions procedents de la Diputació són les que es contemplen a l’annex d’inversions 
i que la despesa en treballs silvícoles va en funció de la subvenció que es rep de la 
Generalitat. I posa de manifest que en contenció de despesa s’ha fet un esforç 
continuat i ara ja no es pot anar més enllà. Finalment agraeix les aportacions 
efectuades pels grups de l’oposició per la millora de la gestió econòmica i els invita a 
continuar en aquesta línia.   
 
El Sr. Daniel Birba  valora positivament l’esforç d’ajust que reflexa el pressupost, motiu 
pel qual no votaran en contra i agraeix i accepta la invitació per continuar fent 
aportacions en la millora dels ingressos i la disminució de despeses.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor, dels regidors 
del Grup Socialista i quatre abstencions dels membres presents dels grups 
+Camprodon i CiU.  
 
 
7. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL D'IMMERSI Ó LINGÜÍSTICA A 
L'ESCOLA.  
 
El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de 
competències educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la gran pedagoga 
catalana Marta Mata defensà a la Comissió de política cultural del Parlament una 
proposició no de llei sobre “El tractament de la Llengua en l’ensenyament no 
universitari”. La proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model 
d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No se separaran els 
nens en aules diferents per raons lingüístiques”. Marta Mata, en la seva defensa, 
afirmava que aquest model recull la tradició del treball pedagògic a Catalunya dels 
anys vint i trenta, “guanyada a pols i en circumstàncies contràries”, i evocava el 
mestratge i l’herència de grans figures de la renovació pedagògica catalana com el 
camprodoní Alexandre Galí.  
 
Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu 
consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa 
possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar 
l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap 
nen o nena a Catalunya acaba la seva escolarització obligatòria sense dominar les 
dues llengües oficials del país i per tant amb capacitats suficients per expressar-se 
correctament en qualsevol d’elles. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços 
de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens 
absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del 
professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de 
qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement 



10 
 

per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic 
eficient en el Marc Europeu de les Llengües. 
 
Aquesta setmana el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, anunciava l’esborrany de 
Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOCME). Aquest amenaça amb 
convertir la llengua catalana en una assignatura optativa i residual i per això creiem 
necessari i reclamem des del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots 
els representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. 
Tanmateix manifestem el nostre suport a la cimera educativa anunciada pel president 
de la Generalitat, Artur Mas.  
Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana sense 
descartar la impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional com una de les 
vies per combatre-la.  
 
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i 
segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb 
finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. Amb la LOMCE i les seves 
darreres versions incendiàries, el ministre ens torna als anys 70. La LOMCE que en els 
seus primers esborranys ja era agressiva envers Catalunya i envers un sistema 
educatiu basat en l’equitat, ara just després de les eleccions autonòmiques catalanes 
s’endureix encara més.  
 
El nou esborrany de reforma educativa relega el català com a assignatura residual, per 
darrere de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera. 
 
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i 
d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana. 
Això és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com 
a un model d’èxit, un menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en 
matèria educativa i un menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la 
societat catalana. 
 
Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat 
exclusivament  ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la 
diversitat i la riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes.  
 
El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a 
l’escola -obviant el principi de l’equitat-, accepta la segregació en relació a la tipologia 
de l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons públics d’escoles diferenciades per 
raó de sexe i segrega lingüísticament pel que fa al tracte despreciatiu de la llengua 
catalana i la possibilitat de crear centres en base a models lingüístics diferenciadors en 
un mateix context social. I a més a més segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumne al 
diferenciar al darrer any de la secundària obligatòria entre uns continguts adreçats al 
batxillerat o uns aprenentatges de formació professional. 
 
Des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta llei s’estengui a 
tot l’Estat espanyol.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
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Primer.- MANIFESTAR el desacord amb la voluntat recentralitzadora, retrògrada i 
segregadora socialment del Ministre Wert.  

 
Segon.- DEFENSAR la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els 
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. 
 
Tercer.- SEGUIR impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: 
Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat. 
 
Quart.- DECLARAR que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats 
netament positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que 
en cap cas ignora el coneixement del castellà i, per tant, reafirmar el nostre 
convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del 
sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social 
del nostre país. 
 
Cinquè.- DONAR suport als diputats i diputades, senadors i senadores catalans perquè 
defensin, com ho han fet fins ara, una posició contundent a Madrid en defensa d’un 
sistema educatiu just, equitatiu i respectuós amb les competències de l’Estatut 
d’Autonomia.  
 
Sisè.- COMUNICAR aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de 
la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya, i als directors dels 
centres educatius del nostre municipi. 
 
El Sr. Alcalde afirma que es tracta d’una agressió contra la nostra llengua que està 
essent resposta amb manifestacions i el clam popular que reclama la resposta dels 
partits polítics, al qual se suma aquest acord.  
 
8. MOCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA TORRE DE TELECO MUNICACIONS 
DE COLL DE BUCS. 
 
El Pla Catalunya Connecta contempla la construcció d’una torre de telecomunicacions, 
al Coll de Bucs, que ha de donar servei a més de la meitat del municipi de Camprodon, 
concretament a Beget, Rocabruna, Salarça, Bolòs i Font Rubí, amb serveis de televisió 
digital terrestre (TDT), així com Telefonia Mòbil i Banda Ampla. 
 
El desenvolupament d’aquest Pla és competència de la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Empresa i Ocupació, i en concret de la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació. Competeix per tant, al Govern, la 
construcció d’aquesta torre de comunicació. 
 
Les obligacions per part de l’Ajuntament de Camprodon eren la posada  a disposició 
del terreny per a la construcció d’aquesta infraestructura. El terreny situat a Coll de 
Bucs està a disposició de la Generalitat des de novembre de 2009 mitjançant conveni 
signat per ambdues parts. 
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L’obra compta de de fa més de dos anys de tots els permisos i llicències urbanístiques 
per a la seva realització. 
 
Malgrat tot aquests fets, l’obra, en data d’avui no s’ha iniciat. Per part de la Direcció 
General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, al llarg d’aquest temps, 
s’han anat adduint problemes d’ordre econòmic, en concret, per no disposar de prou 
partida per l’electrificació de la torre i per començar l’obra. 
 
L’Ajuntament de Camprodon, tot aquest temps, s’ha entrevistat nombroses vegades 
amb el Conseller d’Empresa i Ocupació, així com amb el Director General del 
Departament afectat, a fi de desencallar aquest projecte tan necessari pel nostre 
municipi. 
 
Fins i tot en el pressupost del 2012 l’Ajuntament va destinar, malgrat no ser de la seva 
competència, 132.000,- € per ajudar a cofinançar l’electrificació de la torre. Aquest 
diners provenien de la subvenció del Pla d’Obres i Serveis i de fons propis del mateix 
Ajuntament. El seu canvi de destí va ser possible gràcies a la intervenció de la 
vicepresidenta del Govern la Honorable Sra. Joana Ortega. 
 
En data 30 de maig del 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris, instar al Govern a executar amb celeritat l’obra d’aquest 
centre de telecomunicacions. 
 
Malgrat tots aquest antecedents s’ha rebut una comunicació del cap de serveis de 
telecomunicacions, Sr. Carles Salvadó, en la que es posa en coneixement de 
l’Ajuntament de Camprodon que, al no disposar de capacitat pressupostària, la 
Generalitat ha descartat aquesta actuació del Pla Catalunya Connecta. 
 
Si era greu el retard en l’execució d’aquesta obra, la desprogramació de la mateixa és 
un fet realment inadmissible que va en contra dels dret que tenen els veïns afectats, 
tant individualment com pel desenvolupament dels sectors econòmics i de serveis 
existents a la zona, i contradiu els compromisos adquirits per part de la Generalitat així 
com el mandat que li va fer el Parlament de Catalunya. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- DEMANAR al Govern de la Generalitat, d’acord amb els compromisos 
adquirits i el mandat del Parlament, que s’executin les obres de construcció de la torre 
de telecomunicacions de Coll de Bucs amb la màxima celeritat. 
 
Segon.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord al M.H President del Govern de la 
Generalitat, a la MH Presidenta del Parlament, als Grups Parlamentaris, al Consell 
Comarcal del Ripollès i als veïns afectats. 
 
El Sr. Alcalde afirma que l’actuació de la Generalitat en aquet assumpte és la història 
d’un despropòsit, atès que desprès d’haver aconseguit el canvi de destí de dues 
subvencions del PUOSC per tal de destinar els diners a la instal·lació de Coll de Bucs, 
amb la intervenció directa de la Vicepresidenta del Govern, així com un acord del 
Parlament a favor de l’execució de les obres, ara tot sembla anar enrere.  
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Assegura, el Sr. Alcalde, que no es pot acceptar que desprès de tota la feina, les 
gestions i els compromisos al més alt nivell obtinguts, l’obra hagi estat desprogramada 
per un cap de serveis sense més explicacions. Indica que la moció aprovada 
constitueix un primer acte d’afirmació de la voluntat del municipi.    
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Xavier Collboni pregunta sobre els motius que han produït la suspensió del 

Ball de la Puríssima .  
 

El Sr. Alcalde respon que es deu a la situació financera que travessen totes les 
administracions i, en particular el deute de la Generalitat amb la Mancomunitat. 
Explica que es tractava d’un ball de pagament que generava un dèficit de 5.000 
euros i per això es va decidir de no fer-lo; i també les dificultats per manca de 
candidats en alguns municipis per l’elecció de l’hereu i la pubilla de la Vall.  
 

2. El Sr. Collboni troba encertat  que als jardins de Can Vincke  hi hagi cabres 
pasturant i netejant bardisses. Considera que estaria bé que es fes la visita 
promesa i pendent des de fa anys. Proposa que es faci una reunió amb els veïns 
afectats a l’objecte de cercar una solució conjunta per netejar i condicionar la 
muralla.  

 
El Sr. Alcalde afirma que ja  s’està treballant, s’han mantingut converses amb 
propietaris i sembla que anem per bon camí. Es parteix de l’idea de que la muralla 
passi a ser de titularitat municipal, indica.  
 

3. El Sr. Collboni comenta els robatoris  que s’han produït recentment i indica que 
sembla que s’ha anat solucionant el problema.  

 
El Sr. Alcalde ratifica aquesta impressió gràcies a la bona feina del Mossos 
d’Esquadra.  
 

4. El Sr. Collboni observa que ja no hi és la pantalla de televisió de la Sala  de Plens.  
 

El Sr. Alcalde explica que ha d’anar a l’oficina de turisme.  
 

5. El Sr. Collboni afirma que les defecacions dels gossos  en els espais públics 
suposen un veritable problema al que cal donar solució urgentment.  

 
El Sr. Alcalde explica que l’ordenança de tinença d’animals preveu sancions però 
abans de començar a sancionar s’ha cregut convenient posar en marxa una 
campanya de sensibilització adreçada als propietaris dels animals i també per la 
correcta utilització dels contenidors de recollida de residus. A la vista del resultat, si 
s’escau, es procedirà a sancionar.  
 

6. El Sr. Jordi Batchelli, en relació al bon ús dels contenidors , afirma que s’ha de 
procedir a arranjar la zona de la Forcarà i millorar el sistema de recollida de les 
deixalles del mercat setmanal. S’ofereix per parlar d’aquest assumpte.  
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7. El Sr. Batchelli pregunta com va anar la reunió amb l’AMPA   del col·legi per parlar 
del pati.  

 
El Sr. Joan Guillaumes respon que van quedar que es continuarien les tasques de 
manteniment introduint algunes millores i es faran reunions periòdicament per fer el 
seguiment.  
 

8. El Sr. Batchelli manifesta que, en solidaritat amb els treballadors de l’Ajuntament 
que no cobren la paga extra de Nadal , els membres del Grup Municipal 
+Camprodon renuncien a la part proporcional de les indemnitzacions que els hi 
corresponen aquest més de desembre.   

 
9. El Sr. Daniel Birba indica que s’han deixat de comercialitzar les bombones de 

butà  a la benzinera, cosa que significa una reducció de serveis preocupant. 
 

El Sr. Alcalde respon que es va fer una nova petició a Repsol-Butano però no hi ha 
acord amb el nou titular de la benzinera i li consta que hi ha altres comerços que 
estan estudiant la possibilitat de fer la distribució de les bombones.  
 
El Sr. Birba afirma que el poc marge de benefici fa que sigui poc viable que ho 
assumeixi algú.  
 
El Sr. Alcalde indica que tornarà a insistir amb Repsol-Butano però reconeix que hi 
ha poc marge de maniobra en no poder incidir en els incentius comercials.   
 

10. El Sr. Birba pregunta quants procediments judicials  té oberts l’Ajuntament.  
 

El Sr. Alcalde respon que no disposa, en aquests moments,  del nombre de 
procediments, però li  proporcionarà aquesta dada, si el Sr. Birba hi té interès.  
 

11. El Sr. Birba afirma que el paviment de la Plaça de Santa Maria  està en molt mal 
estat. Pregunta si està previst aplanar les llambordes.  

 
El Sr. Alcalde admet que s’ha de circular amb precaució perquè està en mal estat, 
però no pot concretar quan es podrà arranjar.  
 

12. El Sr. Birba indica que a la carretera de Font Rubí  hi ha alguna corba mal 
acabada.  

 
El Sr. Alcalde es compromet a fer una repassada amb l’enginyer encarregat de 
l’obra.  
 

13. El Sr. Birba pregunta quin és el pas següent en l’obra del parc de bombers .  
 

Contesta, el Sr. Alcalde, que malgrat no s’ha cobrat res de la subvenció de la 
segona fase, han parlat amb els bombers per començar a fer el trasllat i creu que 
en un parell de mesos el parc pot estar operatiu. Afirma que no es farà cap 
inauguració tenint en compte que l’Ajuntament està pagant els interessos que 
meriten els 600.000 euros que ha hagut d’avançar per l’incompliment de la 
Generalitat.  
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No havent altres assumptes a tractar, quan són un quart de dotze i cinc minuts de 
la nit,  el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el 
Secretari, en dono fe. 

 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


