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ACTA NÚM. 07/2011 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 29 DE JULIOL  DE 2011 

 

 
 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
20:06  hores del dia 29  de juliol de 2011,  es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l'objecte de 
celebrar 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. DECRETS. 
3. JUNTES DE GOVERN. 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS. 
6. PROPOSTA D’ACORD DE REBUIG A LA REORDENACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA 

CONTINUADA A LA VALL DE CAMPRODON. 
7. PRECS I PREGUNTES. 

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

 
Prèviament a l’inici dels debats, el Sr. Xavier Collboni, excusa l’absència del Sr. Josep 
Roca, qui no ha pogut assistir per problemes personals.  
  
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANT ERIOR.  
 
Sense esmenes ni correcció s’APROVA l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de juny de 
2011,  per unanimitat dels assistents.  
 
 
2 .- DECRETS. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
28/03/11 Baixa contribuents taxa recollida d’escombraries. 

Assistents:  
• Esteve Pujol i Badà 
• Josep Juncà i Vidal  
• Joan Guillaumes i Vila 
• Martí Pujol i Suriñach 
• Miquel Sala i Planella 
• Sònia Riñé i Calero 
• F. Xavier Collboni i Sala 
• Jordi Batchelli i Aulinas 
• Daniel Birba Cuffí 
• Josep A. Rovelló i Martí 

Absents: 
• Josep Roca i Monfort 
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28/03/11 Sol·licitant subvenció Diputació de Girona per a sala de lectura. 
04.04.11 Establint  els locals públics per als actes de campanya electoral. 
27.04.11 Requeriment de documentació per legalització escorxador. 
15/04/11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
05.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
05.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
09.05.11 Baixa contribuent taxa padró de vehicles.  
09.05.11 Baixa contribuent taxa padró de vehicles.  
09.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
09.05.11 Baixa contribuent padró manteniment TVC. 
10.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
10.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
11.05.11 Baixa contribuent padró IBI 
12.05.11 Baixa contribuent taxa padró de vehicles.  
13.05.11 Baixa contribuent padró manteniment TVC. 
16.05.11 Baixa contribuent taxa padró de vehicles.  
16.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
16.04.11 Requeriment de documentació comunicació prèvia dipòsit de GLP. 
17.05.11 Baixa contribuent padró cementiri municipal. 
23.05.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
24.05.11 Requeriment de documentació comunicació prèvia ferreteria. 
30.05.11 Contracte laboral a temps parcial casalet d’estiu. 
06.06.11 Delegant la secretaria intervenció amb motiu d’assumptes propis. 
09.06.11 Contracte laboral temporal Casal d’Estiu. 
14.06.11 Liquidació del Pressupost General exercici 2010 
15.06.11 Delegació d’atribucions de l’alcalde a favor de la Junta de Govern Local. 
15.06.11 Nomenant tinents d’alcalde. 
15.06.11 Nomenant membres de la Junta de Govern Local.  
15.06.11 Nomenant àrees de gestió municipal amb delegació genèrica. 
23.06.11 Suspensió provisional i immediata obres al Camí del Noc. 
27.06.11 Verificació documentació discoteca Pla de Sant Ramon, 4 (nau 6). 
04.07.11 Reiterant ordre de suspensió provisional i immediata obres Camí del Noc. 
04.07.11 Delegant la secretaria intervenció amb motiu d’assumptes propis. 
06.07.11 Requeriment de documentació petició llicència d’obres. 
06.07.11 Reiterant documentació comunicació prèvia dipòsit de GLP. 
07.07.11 Diferents contractes temporals. 
11.07.11 Baixa contribuents taxa recollida d’escombraries i manteniment TVC 
12.07.11 Contracte laboral director curs internacional de música. 
22.07.11 Baixa contribuent padró taxa recollida d’escombraries. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3. JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
des de la data de la darrera sessió ordinària.  
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Núm. d’acta  Data de la sessió  
10/2011 1 d’abril de 2011 
11/2011 8 d’abril de 2011 
12/2011 15 d’abril de 2011 
13/2011 29 d’abril de 2011 
14/2011 6 de maig de 2011 
15/2011  
16/2011 
17/2011 
18/2011 
19/2011 
20/2011 

20 de maig de 2011 
27 de maig de 2011 
3 de juny de 2011 
8 de juny de 2011 
1 de juliol de 2011 
8 de juliol de 2011 

21/2011      15 de juliol de 2011 
 
El Sr. Daniel Birba demana aclariments sobre els acords 7.2 de l’acta del dia 29 d’abril 
i 7.1 de l’acta del 6 de maig. Sobre els quals el Sr. Alcalde dóna les explicacions 
demanades.   
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.  
 
El Sr. Alcalde informa al Ple de de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5884 del dia 23 de maig de 2011 de la resolució GRI/1239/2011, de 
13 de maig d’agrupació dels municipis de Camprodon i Sant pau de Segúries per al 
manteniment en comú del lloc de secretaria intervenció, i de la comunicació rebuda de 
la Direcció General d’Administració Local, el dia 15 de juliol, al respecte.   
 
  
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIA TS. 
 
Aquesta Corporació Municipal participa de forma activa en diversos òrgans col·legiats, 
en els que està representada per Regidors, quin nomenament i delegació és 
competència del Ple, per la qual cosa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. NOMENAR representants de la Corporació en els òrgans col·legiats als regidors 
següents: 
 
� AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL:  Sr. Joan Guillaumes i Vila  
� JUNTA RECTORA DEL CONGIAC: Sr. Josep Juncà i Vidal  
� CONSELL RECTOR DEL GOVERN TERRITORIAL DE LA SALUT DEL 

RIPOLLÈS: Sr. Martí Pujol i Suriñach 
� CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA: Sra. Sònia Riñé i Calero 
� L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

– DIPSALUT: Sr. Martí Pujol i Suriñach 
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2.  Nomenar l’alcalde president, Il·lm. Sr. Esteve Pujol i Badà, com a representant legal 
de l’Ajuntament, o el regidor a qui delegui per tal que ostentin la representació de totes 
aquelles entitats què no s’ha nomenat representant de manera expressa en aquest 
acord.  
 
3. NOTIFICAR aquest acord als interessats a l’efecte de que en el termini de TRES 
dies expressin l’acceptació del nomenament. 
 

4. NOTIFICAR igualment l’acord als organismes relacionats als efectes de la seva 
composició interna. 

 
La proposta s’aprova per assentiment de tots els assistents.  
 
 
6.- PROPOSTA D’ACORD DE REBUIG A LA REORDENACIÓ DE L'ATENCIÓ 
SANITÀRIA CONTINUADA A LA VALL DE CAMPRODON. 
 
Vist que l’actual sistema sanitari públic de Catalunya és de gran qualitat i de reconegut 
prestigi. El sistema sanitari actual s’ha aconseguit amb el consens i l’esforç continuat 
de tota la societat al llarg de molts anys. El grau de satisfacció dels seus usuaris és alt 
i ara, el Govern de la Generalitat, n’impulsa la seva reestructuració que, al nostre 
entendre, modifica substancialment la qualitat del servei i posa en risc la salut de les 
persones. 
 
Vist que els municipis de la Vall de Camprodon, a través de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Vall de Camprodon, varen fer arribar, el passat mes de maig, una 
carta al President de la Generalitat de Catalunya, Molt Hble. Sr. Artur Mas i a l'Hble. 
Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut, expressant la preocupació tant de la ciutadania com 
de les institucions municipals, davant el procés de reordenació del sistema sanitari, 
que podia afectar el CAP de Camprodon, centre de salut de referència.  
 
Vist que en aquella carta, es demanava que es tingués en compte l'especificitat 
territorial de la Vall de Camprodon, una zona de muntanya i allunyada de l’hospital de 
referència -Hospital de Campdevànol i comarcal del Ripollès- fet que pot suposar la 
crisi de l'atenció sanitària a la ciutadania de la Vall i a la seva salut.  
 
Vist que en la seva resposta, el President de la Generalitat de Catalunya, defensa la 
comunicació entre el delegat territorial del Departament de Salut i els municipis de la 
Vall de Camprodon, així com el manteniment de la qualitat del servei a la ciutadania tot 
i la reordenació. 
 
Vist que no obstant però, en data 4 de juliol de 2011, el gerent de la regió sanitària de 
Girona del Servei Català de la Salut va comunicar l’alcalde de Camprodon la 
reordenació immediata de l’atenció continuada de l’ABS de Camprodon i que la resta 
dels cinc municipis també usuaris del servei de l’ABS de la Vall de Camprodon varen 
rebre la notícia a través dels mitjans de comunicació i del propi alcalde de Camprodon.  
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Cal, en primer lloc, manifestar, el malestar i la preocupació dels sis ajuntaments  que 
conformen la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon (Camprodon, 
Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter) pel procés de 
reordenació de l'atenció continuada de la regió sanitària de Girona que està duent a 
terme el CatSalut i, més concretament, a l'ABS de Camprodon. 
 
Cal també evidenciar que municipis com Setcases es troben a una distància de trenta-
nou quilòmetres, fet que suposa un trajecte de quaranta-cinc minuts fins a l'Hospital de 
Campdevànol; des de Beget en són quaranta-cinc quilòmetres  i gairebé una hora o, 
des de Molló, trenta-sis quilòmetres i quaranta-cinc minuts de trajecte; fet pel qual, en 
aquella carta, els ajuntaments de la Vall es posàvem a la disposició de la Conselleria 
de Salut per poder tractar aquestes qüestions i buscar solucions que no posin en perill 
l'atenció sanitària dels  veïns i veïnes de la Vall de Camprodon.  
 
Atès que la reordenació proposada a la Vall de Camprodon, és poc adequada a la 
realitat d'un territori de muntanya, rural, amb molta població disseminada en nuclis i 
cases de pagès, amb greus problemes de mobilitat (gent gran que no disposa de 
vehicle) i que durant l'estiu -quan s'aplica la reforma- incrementa la seva població 
considerablement.  
 
Atès que amb aquesta reordenació es deixarà de tenir un centre de salut bàsic en 
horari nocturn proper als municipis de la Vall de Camprodon, havent-se de traslladar a 
l'Hospital de Campdevànol, el qual es troba, en alguns casos, a una hora en cotxe. 
 
Atès que, altrament, es posa de manifest la manca de concreció en relació als 
professionals de guàrdia localitzables en horari nocturn. No se sap ni d'on vindran, ni 
el temps d'arribada al domicili, ni dels mitjans tècnics dels què disposaran per poder 
atendre amb garanties al pacient.  
 
En segon lloc, cal manifestar enèrgicament el profund malestar que ha generat als 
consistoris de la Vall de Camprodon la poca consideració del CatSalut en no 
comunicar aquesta decisió als ajuntaments de la Vall de Camprodon. Al tractar-se 
d'una Àrea Bàsica de Salut que engloba a un total de sis municipis, només el de 
Camprodon ha rebut una comunicació via electrònica respecte a la decisió de 
reordenar l'atenció continuada al CAP de Camprodon. És cert que el CAP es troba 
situat a Camprodon, però presta servei a la ciutadania de cinc municipis més, que 
també es veuran afectats per aquesta reordenació, i ni tant sols les seves institucions 
locals n'han estat informades. Entenem que la coordinació i comunicació amb les 
institucions locals hauria de ser un dels pilars de la cooperació entre les 
administracions públiques, i sobretot de la Generalitat de Catalunya. 
 
Finalment, es creu que un òrgan com el Govern Territorial de Salut (GTS) del Ripollès, 
entre les funcions del qual es troba compartir la direcció i gestió del sistema sanitari en 
el territori establert per contribuir a la millora de la salut de la població de referència, 
hauria d'haver estat convocat per tal de debatre entre tots els agents implicats aquesta 
reordenació. 
 
Tot plegat doncs, genera un gran malestar i sobretot una profunda preocupació per 
l'atenció sanitària que rebran els conciutadans de la Vall de Camprodon, que de ben 
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segur, no serà de la mateixa qualitat i, el més preocupant, no es donaran les mateixes 
garanties de seguretat sanitària al nostre territori.   
 
Entenem que la reordenació plantejada comporta, realment, un pèrdua de qualitat molt 
substancial.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al ple: 
 
PRIMER. Mostrar el rebuig total a la reordenació plantejada d’eliminació servei 
d’atenció continuada de l’ABS de Camprodon, fent palès que la pèrdua d’aquest servei 
posa en risc la seguretat de les persones de la Vall de Camprodon.   
 
SEGON. Mostrar el profund desacord d’aquest Ajuntament amb les formes i la manera 
d’actuar de la Conselleria de Salut i del Servei Català de Salut, emplaçant els seus 
òrgans de govern a que s’utilitzin els mecanismes establerts tals com el Govern 
Territorial de Salut (GTS) del Ripollès i que es debati amb tots els estaments implicats 
la reordenació dels actuals models de salut de la Comarca del Ripollès.  
 
TERCER. Defensar i exigir que es preservi el sistema de salut públic, universal i de 
qualitat. 
 
QUART. Posar-se a disposició de la Conselleria de Salut i del Servei Català de Salut 
per tal de buscar solucions a l’actual context de reordenació del sistema sanitari de la 
Vall de Camprodon que s’està plantejant.  
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la Conselleria de Salut, al Servei Català de 
Salut, a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, als altres cinc Ajuntaments que en 
formen part, al Consell Comarcal del Ripollès i al Govern Territorial de Salut (GTS) del 
Ripollès. 
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta de la mateixa moció que aprovaran tots els 
municipis de la Vall de Camprodon i la Mancomunitat Intermunicipal i que espera que 
també l’aprovi el Consell Comarcal del Ripollès. Explica que se li ha fet arribar al 
Delegat Territorial de Salut en la reunió que han mantingut amb ell, a la que han 
assistit quatre dels sis alcaldes dels municipis de la Vall de Camprodon; se li ha posat 
de manifest que, en aquest tema, prima la defensa conjunta de tots els ajuntaments i 
de  tots els grups polítics; i s’ha conclòs que, de moment, no s’aplicaran les mesures 
fins al setembre. Destaca que l’argument més important és el fet de que no es 
compleixen les isòcrones establertes, atès que hi ha molts nuclis que es troben a una 
distància superior als 30 quilòmetres i als de 30 minuts; i a més a més, hi ha zones 
sense cobertura de telefonia mòbil per trucar al telèfon d’emergències; especificitats 
aquestes, que s’ han de tenir en compte. Informa que es proposen celebrar reunions a 
nivell de grups polítics per a consensuar la forma com s’han de defensar els interessos 
dels ciutadans de la Vall de Camprodon. Considera que els responsables del 
Departament de Salut han de veure que es tracta d’una cosa de tota la gent  del 
territori sense diferència d’opcions polítiques ni de municipis.  Remarca que es dóna la 
situació de que els dos metges destinats a aquest servei són d’Olot i per tant, hauran 
de dormir a Camprodon però no ho podran fer al CAP. En resum, afirma, ni 
compleixen la llei ni tenen cap consideració amb els municipis.     
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Sotmesa la proposta a votació resultat aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES.  
 
1. El Sr. Xavier Collboni pregunta si creu possible, el Sr. Alcalde, complir el seu 

compromís de que entri en funcionament l’antena de Coll de Bucs que permeti rebre 
la senyal telefònica i de televisió a Beget, Salarsa i tot el territori d’aquella zona, que 
actualment no disposa d’aquests serveis bàsics.  Afirma que és necessari anar 
aconseguint l’equilibri territorial, actualment en situació tan desfavorable pels veïns 
afectats.  

 
Respon el Sr. Alcalde que la solució no està en les seves mans. Afirma que, en 
relació a l’equilibri territorial que sempre s’ha reclamat des d’aquest Ajuntament, ens 
trobem amb que ens treuen els serveis que ja tenim, com són les urgències 
nocturnes del CAP, però hi ha molts altres serveis que no tenim i que ens situen com 
a ciutadans de segona. En relació   amb l’antena, explica que fa dos anys es va 
trobar una solució pactada entre tots els estaments implicats i es van tramitar les 
llicències i permisos, però no es van poder fer les obres finançades pel PERC que 
portaven el subministrament elèctric des de Pera i per tant s’hauran de fer des d’OIX, 
cosa que suposa un encariment dels costos no previst per la Generalitat. Per aquest 
motiu s’ha mirat si es podria portar des de les Gavatxes amb un pressupost d’uns 
400.000 euros dels quals disposem ja d’uns 200.000. El Conseller es va comprometre 
que vindria el Secretari de Comunicacions per parlar del tema i cercar una solució. 
Assegura que es manté el compromís de l’Ajuntament de Camprodon de prioritzar 
aquesta actuació, encara que això signifiqui posar alguns diners i considera que ens 
trobem davant d’una situació indigna a la qual s’hauria d’haver donat solució, sense 
necessitat d’esperar a finals d’any.  
 

2. El Sr. Collboni demana que es procuri ampliar el servei de wifi  per tal de que la gent 
es pugui connectar més temps.  

 
Respon el Sr. Josep Juncà que el servei que es dóna és de wifi turístic amb temps 
limitat i està previst ampliar la capacitat a 50 megues però no es pot ampliar el temps 
de connexió per qüestions legals que produirien problemes amb les companyies.  
 

3. El Sr. Collboni diu que hi havia una previsió d’ampliació d’un tram de la carretera de 
Beget  i pregunta si està en marxa.  

 
Respon el  Sr. Alcalde que està pendent del Jutjat, degut a l’actuació de la Fiscalia 
Anticorrupció pels afers de contractació de la Diputació de Girona i Gisa. Fins que no 
s’aixequi la suspensió dictada pel Jutjat, no es podrà fer l’obra, afirma.  
 

4. El Sr. Jordi Batchelli explica que quan arriben aquestes dates es produeix una invasió 
de cartells penjats  per tot arreu. Demana que es miri de concentrar-los en llocs 
determinats.  
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El Sr. Alcalde respon que s’ha fet un estudi del tractament que hi donen altres 
municipis i s’ha arribat a la conclusió de que cal establir en l’ordenança  que el 
responsable demani autorització i pagui la taxa corresponent. Proposa que s’estudiï a 
l’octubre, junt amb les altres ordenances.  

 
5. El Sr. Batchelli s’interessa pels tríptics de les activitats  de la primera quinzena 

d’agost.  
 

Respon la Sra. Sònia Riñé que s’estan repartint per fases.  
 

6. El Sr. Batchelli pregunta com està el transformador de l’Hospital   
 

Respon el Sr. Juncà que ja està solucionat.  
 

7. El Sr. Daniel Birba demana que es pugui arranjar el camí de sortida directa des de 
l’estació d’autobusos  a la carretera per evitar els problemes que suposen les 
corbes dels carres urbans.  

 
El Sr. Alcalde es compromet a cercar una solució que superi les dificultats de que 
l’actual traçat del camí no coincideix amb el que es contempla el PGOU pel vial 
definitiu i, per tant haurà de ser una solució provisional a la vista de que la definitiva 
va per llarg.  
 

8. El Sr. Birba recorda que es va acordar la gravació dels plens  i ara no es fa.  
 

El Sr. Alcalde respon que està en marxa però no s’ha pogut solucionar per aquesta 
sessió.  

 
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan són, en punt, les  nou del vespre, de tot el que jo, el Secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


