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ACTA NÚM. PLE 2012/1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE 
FEBRER DE 2012 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:09 hores del dia 10 de febrer 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A 

L'EXERCICI  2012. 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BAC DE SANT 

ANTONI. 
7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. 
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ I 

ESTATUTS DE L'AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL "PAÍS 
D'ART I D'HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS DEL TEC I DEL TER". 

9. ACORD PER TAL QUE ES FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB 
ELS AJUNTAMENT, LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I 
PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT. 

10. PRECS I PREGUNTES.   
 

************************************************************* 
 
Abans de començar, el Sr. Alcalde, excusa al Sr. Josep Roca, que no s’ha pogut 
incorporar per raons familiars.  
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 2 de desembre de 2011, que resulta aprovada per unanimitat, sense esmenes ni 
correccions.  
 

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 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 
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A continuació el Sr. Alcalde ofereix que es faci el debat dels tres assumptes següents de 
forma conjunta.  
 
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECR ET. 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
5.12.11 Assabentat de l’activitat de venda de sabates c/. València, 9. 
7.12.11 Requerint documentació complementària activitat de venda d’articles 

d’alimentació. 
16.12.11 Delegant l’alcaldia al 1r TT d’alcalde per presidir la JGL de 16.12.2011 
21.12.11 Assabentat de legalització activitat de despatx tècnic d’enginyeria pg. 

Muralla 1 BIS. 
21.12.11 Assabentat de l’activitat de passejades a cavall vinculada a l’activitat 

d’explotació equina extensiva mas el Sunyer de Beget. 
21.12.11 Assabentat de l’activitat de parc d’oci infantil avgda. Maristany, 3. 
27.12.11 Requerint documentació complementària sol·licitud llicència de primera 

ocupació. 
27.12.11 Contracte Llar d’Infants responsable d’aula per baixa. 
25.1.12 Assabentat de l’activitat de taller i magatzem d’electricitat c/. F. Bàrbara, 

21 PB 1. 
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
  
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords que consten en les actes aprovades de les 
sessions celebrades per la Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió 
ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
33/2011 2 de desembre de 2011 
34/2011 16 de desembre de 2011 
35/2011 30 de desembre de 2011 
1/2012 13 de gener de 2012  
2/2012 20 de gener de 2012 
 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
No hi ha informació d’especial rellevància per a donar compte en aquest apartat.  
 
El Sr. Jordi Batchelli considera, en relació amb el contracte amb TV del Ripollès per 
l’edició del programa “El Ripollès avui”, que s’ha d’incloure també la presència dels grups 
de l’oposició.  
 
El Sr. Alcalde indica que el programa està dirigit a donar informació sobre les activitats 
del poble en general, amb participació de les entitats que les organitzen i no tant per 
informació municipal.  
 
Quan són les 22:13 hores s’incorpora el Sr. Josep Roca.  
  
El Sr. Daniel Birba, en relació amb el punt 7.1 “Designació de lletrat“ de l’acta 34/2011 de 
la Junta de Govern, demana més informació.   
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El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una demanda que ha interposat un subcontractista 
de les obres de la Casa de la Vila perquè no ha cobrat del contractista. 
 
El Sr. Birba considera que l’acord 7.2 de la mateixa acta “Aprovació  de tarifes del servei 
municipal d’aigua potable per 2012 i següents” és competència del Ple.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es tracta de l’aprovació de l’estudi previ per tal de seguir el 
procediment d’aprovació per part de la Comissió de Preus de Catalunya i que les tarifes 
seran aprovades pel Ple tal com es contempla en el punt 7 de l’ordre del dia d’aquesta 
sessió.   
 
El Sr. Birba, en relació amb el punt 8.1 de l’acta 1/2012 de la Junta de Govern, d'ordre 
d'execució d'actuacions mínimes, necessàries i urgents de conservació de l'edifici Can 
Roig; considera que s’hauria d’haver fet fa molts anys. 
 
El Sr. Alcalde respon que és opinable i si s’ha concretat ara és perquè hi ha l’informe 
tècnic en aquest sentit. Indica que es podria explicar tota la història, que és molt llarga, 
però ara el que s’ha fet és per evitar més degradació de l’edifici i que es produeixin altres 
perjudicis.   
 
El Sr. Birba, en relació amb l’acord 5.3 de l’acta de la Junta de Govern 2/2012, de 20 de 
gener, de prescripció de sancions segons relació 16/01/2012; considera que no estan els 
temps per deixar que prescriguin les sancions i opina que si la gestió de recaptació es fes 
des de l’Ajuntament això no passaria.  
 
El Sr. Alcalde contesta que Xaloc tramita de forma correcta i eficient la gestió de multes 
que té encomanada i aquesta situació és l’excepció que confirma la regla, perquè són 
molt eficients. Afirma que l’Ajuntament no té capacitat per a gestionar les multes.    
   
El Ple es dóna per assabentat de les resolucions adoptades per decret i dels acords 
aprovats per la Junta de Govern Local.  
 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GE NERAL  PER A 
L'EXERCICI  2012.  
 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2012, 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. 
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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. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa 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 2012 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   1.442.608,47          1.442.608,47  
Capítol  II  Impostos Indirectes        50.000,00               50.000,00  
Capítol III  Taxes i altres ingr. 1.110.319,99 820.298,00 6.747,00 1.937.364,99 
Capítol IV  Transfer. Corrents      883.144,97      325.000,00   43.834,00      1.237.469,97  
Capítol V   Ingressos de patr.          3.268,72        16.800,00            20.068,72  
Capítol VI   Aliació inv. Reals      147.366,00                       -             147.366,00  
Capítol VII  Transfer. Capital      494.081,88                       -             494.081,88  
Capítol VIII Actius financers          9.000,00                       -                 9.000,00  
Capítol IX  Passius  Financers      174.917,11                       -             174.917,11  
Totals INGRESSOS  4.314.707,14   1.162.098,00   50.581,00      5.512.877,14  
 
DESPESES:      
CAPÍTOL Ajuntament  Hospital G.  F.P.M.I.A. CONSOLIDAT  
Capítol I  Desp. Personal      971.492,54     929.787,50  11.909,00      1.913.189,04  
Capítol II Béns corr./serveis    1.506.949,67     223.870,50  38.672,00      1.769.492,17  
Capítol III Desp. Financeres      127.884,43         3.000,00          130.884,43  
Capítol IV Tranfer. Corrents        98.564,75            440,00                 -             84.495,75  
Capítol VI Inversions Reals      654.166,00         5.000,00          659.166,00  
Capítol VII Tranfer. Capital          3.500,00                3.500,00  
Capítol VIII Actius financers          9.000,00                 9.000,00  
Capítol IX Passius Financers   512.250,00             512.250,00  
Totals DESPESES    3.883.807,39  1.162.098,00  50.581,00      5.081.977,39  
 
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 2012. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2012. 
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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 posa de manifest les dificultats per fer quadrar els números degut al 
moment molt delicat per l’allargament de la crisi econòmica que obliga, a fer un exercici, 
més que mai, de responsabilitat en la gestió marcada per l’escassedat d’ingressos al que 
s’ha de sumar l’obligació de tornar a l’Estat les diferències del Fons i la reducció dels 
ajuts agreujada per l’endarreriment de més d’un any en rebre les subvencions de la 
Generalitat, que crea greus tensions de tresoreria i moltes dificultats. I tot això s’ha traduït 
en una reducció significativa del pressupost que a més afronta els desequilibris d’anys 
anteriors i la reducció en els ingressos propis; cosa que ha suposat una important 
reducció i contenció de la despesa al màxim, analitzant cada partida i cada factura. 
 
Afirma, el Sr. Alcalde, que es manté la plantilla sense possibilitat de cap tipus de millora 
per imposició legal i s’han de mantenir els serveis a nivells òptims de quantitat i qualitat 
reduint al mínim indispensable les despeses, aplicant controls estrictes que han obligat a 
eliminar algunes despeses que s’han considerat no indispensables. I remarca que 
s’eixuga el romanent de tresoreria negatiu del 2010 i es contempla  únicament la inversió  
indispensable i finançada de forma assumible. Conclou indicant que qualsevol aportació 
dels grups serà benvinguda, tant si va encaminada a incrementar els ingressos com a 
disminuir despeses; perquè es tracta d’afrontar la difícil situació econòmica de la millor 
manera possible.  
 
El Sr. Xavier Collboni, portaveu del Grup +Camprodon, anuncia l’abstenció del seu grup 
degut a que han comprovat l’esforç de reducció de la despesa que es contempla.  
 
A continuació, el Sr. Collboni, posa de manifest que hi ha un desfase entre els ingressos 
per la taxa d’escombraries i les despeses del Consell Comarcal i que, havent-se reduït les 
despeses, s’incrementen els ingressos. Pregunta quin serà el destí dels ingressos per 
televisió per cable. Indica que hi ha un increment en arrendaments pel lloguer del Cau, 
quan s’haurien de reduir i buscar locals alternatius. Afirma que ha hagut de venir una crisi 
per aconseguir que s’ajusti la despesa en manteniment de jardins. Comenta que es 
preveuen 80.000 euros per estudis i treballs tècnics que no es corresponen amb la 
previsió de que no hi haurà nous encàrrecs. I per contra, considera poc dotades, amb 
3.500 euros,  les despeses per promoció turística.  
 
Finalment remarca que amb el pressupost de l’Hospital hi estan d’acord i votarien a favor 
si es pogués aprovar separadament.  
 
El Sr. Alcalde contesta que el desfase dels residus és un argument “monotemàtic” de 
cada exercici, malgrat que sempre s’ha explicat que hi ha altres despeses distintes als 
serveis que presta el Consell Comarcal com són les amortitzacions d’infraestructures, 
instal·lacions  i equipaments, la recaptació i la gestió municipal relacionada amb el servei, 
i tot plegat està recollit en l’estudi econòmic de la taxa que preveu una cobertura d’entre 
el 95 i el 97%. En relació amb els ingressos per televisió per cable, afirma que estan 
equilibrats amb la despesa prevista per manteniment i millora del servei, sense haver de 
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posar altres diners, com havia passat en èpoques anteriors. Pel que fa als arrendaments, 
s’han ajustat a la realitat actual sense preveure noves despeses i hom preveu, en la línia 
que apuntava el Sr. Collboni, que quan es pugui disposar de l’actual local dels bombers, 
es deixarà el Cau, reduint la despesa. En estudis i treballs tècnics s’ha pressupostat 
d’acord amb les necessitats previstes per l’exercici. I per jardineria s’han proposat fer-ho 
amb la brigada municipal i només es manté el MAP però amb reducció, degut al contingut 
social  de la feina que fan. Remarca que es compta amb menys gent a la brigada i per 
tant s’ha de fer un esforç de prioritzar tasques i incrementar l’eficiència. Finalment, en 
relació amb les despeses destinades a promoció de turisme, afirma que hi ha moltes 
altres partides relacionades a més de la de subvencions, com són  el museu, els jardins, 
la neteja viària, els actes populars i festius, els serveis essencials, etc.  
 
Replica el Sr. Collboni que la quantitat consignada per estudis i treballs tècnics no es 
correspon amb el pla d’inversions.  
 
Respon el Sr. Alcalde que també es preveuen altres actuacions d’urbanisme i, en tot cas, 
si es pot estalviar despesa, millor.  
 
Intervé el Sr. Daniel Birba, portaveu del grup CiU, i anuncia, en primer terme l’abstenció 
del seu grup en correspondència amb la sensibilitat positiva per la predisposició a rebre 
aportacions de l’oposició.  
 
A continuació fa una relació de les observacions sobre els aspectes que considera més 
rellevants del pressupost: evitar la despesa de lloguer del Cau, excessiva despesa per 
estudis i treballs tècnics, desfase entre els ingressos i despeses de residus, falta de 
concreció del destí dels ingressos per televisió per cable, necessitat de que la compra de 
combustible vagi a concurs per reduir despesa, els serveis de telefonia són molt cars,  els 
ingressos per publicitat i anuncis s’han reduït dràsticament. No estan d’acord amb la 
partida destinada a GIACSA i la de SOREA no guarda proporció amb el nombre 
d’abonats. Pregunta a què corresponen els ingressos per actualitzacions d’IBI i considera 
que la previsió d’ingressos per ICIO és molt optimista.  
 
El Sr. Alcalde contesta que per ICIO es van recaptar l’any 2011 uns 75.000 euros i s’han 
previst, pel 2012, 50.000.  
 
Continua el Sr. Birba observant que la partida 32600 d’ingressos per retirada de vehicles 
es podria incrementar igual que la de mercat i la d’anuncis i publicitat que ha quedat a 
zero. Pregunta quins ingressos es preveuen a la partida 39900 altres ingressos que s’ha 
increment molt i el motiu pel qual no hi ha previsió d’ingressos per vendes. Considera que 
es podrien obtenir ingressos procedents dels guals de Font Rubí que no paguen i també 
dels caixers que donen a la via pública, i estudiar la possibilitat d’establir una taxa per l’ús 
dels camins. Conclou que es tracta d’un seguit de propostes a estudiar amb l’objectiu de 
millorar els ingressos.    
 
El Sr. Alcalde agraeix el to de les intervencions i la predisposició mostrada pels grups de 
l’oposició per fer aportacions per  millorar la gestió econòmica. Afirma que ja tenen en 
estudi la unificació del subministrament de combustible en un sol contracte més 
avantatjós. Indica que les despeses en telefonia s’han reduït molt en relació amb 
exercicis anteriors pel servei propi d’ADSL i la unificació de línies internes dels diferents 
serveis.  
 
En relació amb la previsió d’ingressos per l’actualització d’IBI, explica que es continuen 
detectant disfuncions en algunes finques que s’han d’actualitzar, cosa que suposa l’ingrés 
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dels rebuts   de 4 anys enrere en aquest 2012. La reducció en retirada de vehicles es deu 
a que es retiren pocs, molts menys que anteriorment degut a que la gent ha pres 
consciència. Quan al mercat, preveu un canvi radical en la seva organització i gestió però 
d’inici han preferit ser prudents. No es preveuen ingressos per publicitat i anuncis perquè 
no es disposa de la subvenció de la Diputació i això impedeix fer  publicacions. Explica 
que al Capítol 6 es preveuen ingressos per venda de patrimoni dels quals s’ha de parlar 
al Patronat de l’Hospital i que la partida d’altres ingressos contempla les previsions que 
no tenen cabuda en altres partides concretes.    
 
El Sr. Birba fa la precisió de que quan parlaven de publicitat pensaven en altres mitjans 
com panells, etc. Indica que per gossos es preveuen 10 euros d’ingrés quan, per contra, 
és notori que hi ha molts animals.  
 
Contesta el Sr. Alcalde que es tracta d’una partida oberta a l’espera de que es pugui 
produir algun ingrés.  
 
Sotmesa ala proposta a votació resulta aprovada  per 6  vots a favor dels 
membres del Grup Socialista i cinc abstencions dels regidors dels Grups +Camprodon i 
CiU.   
 
 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BAC DE SANT 
ANTONI. 

Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 4 de gener de 2011, va aprovar 
inicialment el Pla especial de protecció del Bac de Sant Antoni,  

Atès que durant el termini d’exposició al públic, no s’han presentat al·legacions.  

Vistos el informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que 
obren a l’expedient,  

Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte on hi fa constar que:  

1. Atenent les observacions del Servei de Carreteres de Girona i de la Subdirecció 
General de Planificació i Projectes, s’introdueix un darrer paràgraf a l’ Article 22.- 
Xarxa Viària,  que diu: “Dins la zona d’afectació de carreteres les actuacions hauran de  
respectar les determinacions de la legislació sectorial que sigui aplicable, actualment la 
Llei i el Reglament de Carreteres; i en qualsevol cas s’hi permetran les operacions 
d’explotació, conservació i condicionament per part del titular de la carretera.”  

2. Atenent les conclusions de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural,  s’introdueixen les següents modificacions a les Normes 
urbanístiques del Pla Especial: 

1. A l’Article 11.- Pistes Forestals ,  de les Normes Urbanístiques, punt 2,  es 
substitueix el nom del Departament de Medi Ambient, pel de Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

2. A l’Article 12.- Divisions i segregacions de finques , punt 2,  es fa esment al 
Decret 351990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat Mínima Forestal.  

3. A l’ Article 15.- Regulació general de les obres d’edifi cació i construcció ,  
punt 5, s’hi afegeix que “Les tanques vegetals hauran de tenir en compte la 
resolució AAR/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació 
d’espècies susceptibles de foc bacterià (Erwinia amylovora), i el Decret 42/2007, 
de 20 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià. 
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Es potenciarà l’elecció d’espècies autòctones, adaptables a les característiques 
del sòl i de baix consum hídric, i concordants amb la vegetació i paisatge de 
l’entorn.” 

4. A l’ Article 38.- Edificacions, punt 1, es fa constar que s’inclouen les 
“Construccions destinades a usos  agrícoles, i forestals de l’art. 48.1 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, així com a usos ramaders extensius que no 
necessitin instal·lacions d’estabulació permanent.” 

Al Ple de la Corporació es PROPOSA:  

Primer.- APROVAR provisionalment el Pla especial de protecció del Bac e Sant Antoni, 
redactat per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru amb les incorporacions de les 
modificacions que consten a l’informe que es reflecteixen a l’expositiu.   

Segon.- TRAMETRE còpia completa de l’expedient administratiu i del projecte a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva  aprovació definitiva. 

El Sr. Alcalde manifesta que amb aquest Pla Especial es posa el full de ruta per garantir la 
protecció dels valors del medi natural de la zona. Indica que ha transcorregut molt temps des 
de l’aprovació inicial a l’espera dels informes sectorials.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres que 
integren el Ple de la Corporació.  
 

 
7.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 DE SUBMINI STRAMENT D'AIGUA 

Vistes les propostes de modificació de les tarifes de l’aigua presentades per les empreses 
GIACSA i SOREA,  

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics de competència local, 
que 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  d’hisendes locals. 

Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 

Primer. - APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents, la  modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 20 pel subministrament d’aigua en els següents termes: 

Es modifica l’art. 6.1, tarifa primera, amb el següent contingut:  

Tarifa primera. Subministrament aigua a Camprodon, Rocabruna i Beget. 

 
 
Tarifes 

 
Descripció 

 
Domèstics 

Tarifa 
social 

Activitats 
Econòmiques 

1 Quota de servei al 
trimestre 

a) Residents  
b) No residents 

                 
  

12,92  € 
17,98 € 

 
 

6,46 € 

                
 

19,89   € 
19,89   € 

 
2 De 0 a 18 m3/trimestre 0,1228 € 0,0676 € 0,3684 € 
3 De 19 a 27 m3/trimestre 0,1842 € 0,1014 € 0,4912 € 
4 De 28 a 45 m3/trimestre 0,3070 € 0,1690 € 0,6140 € 
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5 Més de 45 m3/trimestre 0,3684 € 0,2028 € 0,8596 € 
 
Es modifica l’art. 6.1., tarifa tercera, amb el següent contingut: 
 
Tarifa Tercera. Subministrament aigua a Font Rubí: 
 

Tarifes  Descripció  Euros  
1 Quota de servei al mes                   8,87 € 
2 de   0  a 6 m3/trimestre 0,4570 € 
3 Excés de 6 m3, m3/trimestre 0,6804 € 
4 Conservació abonat/ mes   0,60 € 
5 Quota d’inversió abonat/mes 4,4601 € 

 
Segon .- EXPOSAR al públic els acords precedents i el text complet de l’ordenança 
modificada, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i 
al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer .- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a 
l’ordenança que entrarà en vigor una vegada publicat i regiran mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Quart .- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, un 
cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer. 
 
Explica el Sr. Alcalde que es tracta d’aprovar la modificació de l’ordenança perquè en la 
proposta aprovada a l’octubre no es va contemplar la tarifa social i posteriorment SOREA 
ha arribat a l’acord, amb els usuaris de Font Rubí, d’actualitzar les seves tarifes. Vol 
remarcar la implicació dels propietaris de Font Rubí en la gestió del servei.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres que 
integren el Ple de la Corporació.  
 
 
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL CONVENI D 'ADHESIÓ I 
ESTATUTS DE L'AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRI TORIAL "PAÍS 
D'ART I D'HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS DEL TEC I DEL TER".  
 
Atès que el passat 26 de febrer de 2010 aquesta corporació va provar participar en el 
projecte transfronterer de l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer de les Vall del Tec 
i del Ter” amb la signatura d’un conveni.   
 
Atès que a mitjans de 2011 s’han introduït petites modificacions en el redactat del conveni 
relatives a la designació de Prats de Molló - La Preste com a seu de l’Agrupació. 
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Vista la proposta d’estatuts de l’Agrupació. 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA:  
 
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Camprodon, en tant que membre de 
l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer de les Vall del Tec i del Ter” que tindrà la 
seva seu al municipi de Prats de Molló - La Preste (França). 
 
Segon.- Aprovar el conveni i els Estatuts proposats per l’AECT “País d’Art i d’Història 
Transfronterer de les Vall del Tec i del Ter”, que s’adjunten com a annex. 
 
Tercer.-  Facultar  i instar  l'alcalde per signar l'acord i els estatuts i tots els documents 
relatius a l’AECT “País d’Art i d’Història Transfronterer de les Vall del Tec i del Ter”. 
 
Quart.-  Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, a 
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres que 
integren el Ple de la Corporació.  
 
9. ACORD PER TAL QUE ES FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GO VERN CATALÀ AMB 
ELS AJUNTAMENT, LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISME S AUTÒNOMS I 
PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT. 
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A 
la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han 
sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que 
comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del 
pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims 
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de 
Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles bressol 
públiques. Aquestes són decisions que, indubtablement, afecten de ple els nostre 
Ajuntaments, que han d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada 
arran d’aquestes decisions. 
 
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els 
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els 
Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les 
corporacions locals. 
 
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, 
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un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que 
integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats:  
 
L’acord aprovat diu literalment: 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer públiques i trametre als grups parlamentaris, en el termini de dos mesos, les dades 
sobre el deute de la Generalitat, agregades i desagregades, amb els ajuntaments, els 
consells comarcals i altres ens locals. 
b) Fer públiques i trametre als grups parlamentaris, en el termini de dos mesos, les dades 
sobre els compromisos pluriennals vigents de la Generalitat amb els ens locals, de 
manera agregada i desagregada. 
c) Abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tingui 
pendent, i, en els casos que això no sigui possible, fixar, també abans d’acabar l’any, un 
calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments que integri el 
conjunt dels departaments i llurs organismes dependents i vinculats. 
d) Garantir el manteniment de l’aportació econòmica de la Generalitat derivada d’acords i 
convenis ja signats que afecti l’exercici de competències municipals i, especialment, els 
serveis ja prestats pels ajuntaments que afecten les escoles bressol, les escoles de 
música, d’art i dansa i els serveis de benestar social, entre altres. 
e) Integrar les retallades pressupostàries, en el cas que n’hi hagi, en un sol paquet per tal 
que els ajuntaments puguin fer llurs previsions, i mirar d’aplicar-les amb caràcter de futur 
per a facilitar la previsió de control de la despesa dels ajuntaments. 
f) Promoure un acord de govern per tal que, de conformitat amb l’article 219.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, en l’elaboració de tots els projectes de llei que comportin un 
esforç econòmic afegit o una nova càrrega financera als ens locals no siguin aprovats 
sense la consignació pressupostària corresponent, i analitzar totes les lleis vigents que 
comportin un esforç difícil d’assumir avui pels ajuntaments i, en la mesura del possible, 
fer-ne una revisió. 
g) Aplicar el principi de lleialtat institucional en les seves relacions amb els ens locals 
prenent el compromís de negociar-hi prèviament les mesures que tingui previstes i que 
poden afectar a les institucions municipals, i informar-los prèviament de les mesures que 
pensa aplicar, si aquestes afecten els ens locals. 
h) Donar suport als ajuntaments catalans en la negociació amb el Govern de l’Estat per a 
evitar les conseqüències que es derivarien de la devolució que aquest reclama de la 
diferència dels imports de les transferències que va atorgar a compte als municipis els 
anys 2008 i 2009, a causa d’una previsió errònia feta per la mateixa Administració de 
l’Estat. 
i) Negociar amb les associacions representatives d’ens locals un acord per a l’estabilitat 
econòmica dels ajuntaments, que hauria de definir actuacions concretes el proper mes de 
novembre. 
 
Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Únic.- INSTAR al Govern de la Generalitat a publicar i liquidar aquests deutes amb els 
ajuntaments de forma URGENT I PRIORITÀRIA.  
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 
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1. El Sr. Xavier Collboni posa de manifest que per la cavalcada de reis  no es va fer 
cartell anunciador. Afirma que a l’oficina de turisme no hi havia cap cartell.  

 
Respon la Sra. Sónia Riñé, regidora de cultura, festes, promoció econòmica, medi 
ambient, dona i solidaritat, que es van fer els cartells i també es van repartir les 
agendes de Nadal en punts estratègics. Indica que es van fer més agendes i menys 
cartells que en anys anteriors.  
 
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha de mirar que les oficines de turisme pengin els 
cartells.  
     

2. El Sr. Collboni demana que es mantingui el llum de neó del pont Nou  tot l’any i 
afegir leds  a les baixades que són massa fosques.   

 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord en que es senyalitzin amb leds les baixades, però no 
té clar que s’hagi de deixar l’enllumenat de Nadal al pont durant tot l’any. Assegura 
que la gràcia de l’enllumenat és perquè és Nadal.  
 

3. El Sr. Collboni recorda que fa temps que reclamen que es millori la neteja de l’entorn 
del pont Nou  i han dit moltes vegades que està molt brut. Considera que és un punt 
molt important.   

 
El Sr. Alcalde es mostra totalment d’acord.  

 
4. El Sr. Jordi Batchelli indica que s’està construint una carretera a Bocabartella  des de 

fa un parell de setmanes. Pregunta si hi ha constància a l’Ajuntament i afirma que li 
sembla que és una situació greu.  

 
El Sr. Alcalde respon que la primera informació l’ha rebut aquest vespre i dilluns ho 
miraran amb urgència. Indica que és una finca propietat de la Generalitat de 
Catalunya però encara no saben qui està treballant ni què s’està fent.  

 
5. El Sr. Josep Roca explica que hi ha estaques de senyalització a la carretera de 

Beget  entre el pont de Rocabruna i el coll de la Buixeda. Pregunta quin tipus d’obra 
està prevista.  
 
Respon el Sr. Alcalde que actua la Diputació. Que és una obra que fa temps que està 
projectada a petició de l’Ajuntament però quan anava a iniciar-se va esclatar l’afer 
dels contractes de GISA i de la Diputació que va fer que es paralitzés pel Jutjat; i una 
vegada es pugui continuar, a partir de que millori el temps, s’executaran les obres que 
consisteixen en la millora  de l’amplada i la ubicació d’un mirador al coll de la Buixeda.  

 
6. El Sr. Roca pregunta com està la depuradora de Font Rubí .  
 

El Sr. Alcalde respon que està aturada igual que les altres obres de l’ACA a la Vall de 
Camprodon perquè  no es poden posar en funcionament o perquè els contractistes no 
han cobrar.  

 
7. El Sr. Daniel Birba pregunta les causes per les quals la calefacció de la llar d’infants  

va fallar uns dies  
 

El Sr. Alcalde explica que també va fallar la calefacció de la Casa de la Vila, totes 
dues per problemes tècnics relacionats amb la pressió del gas.  Afirma que està 
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previst instal·lar a la llar d’infants una bomba de calor per donar resposta a situacions 
similars que a més podrà refrigerar a l’estiu.    

 
8. El Sr. Birba indica que al camí del bac de Sant Pere  es formen clapes de gel que fan 

patinar els vehicles que, sense control, van a parar a la carretera. Pregunta si s’ha 
estudiat alguna solució.  

 
El Sr. Alcalde respon que és un dels primers llocs en els que es tira sal i es neteja la 
neu.  

 
9. El Sr. Birba enumera un seguit de temes pendents  dels quals ha parlat en sessions 

anteriors: Plaques de dites populars que encara estan per posar.  
 

El Sr. Alcalde respon que se li va encarregar, al Sr. Birba, l’elaboració d’una proposta 
completa al respecte.  
 
El Sr. Birba indica que no ho havia entès així, però accepta l’encàrrec i continua el 
llistat: Viver d’empreses, revisió del pla d’emergències, ambulàncies, millora i 
potenciació del mercat.  
 
El Sr. Alcalde respon que del mercat en parlaran en una reunió que han de mantenir 
al respecte. El CAP i les ambulàncies, la Generalitat dóna per fet que han de 
funcionar així, i només els resta seguir recollint incidències. El viver d’empreses, està 
pendent, afirma.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts per la mitjanit, el Sr. Alcalde 
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


