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ACTA NÚM. 08/2011 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 30 DE SETEMBRE  DE 2011 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
20:08  hores del dia 30  de setembre 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. 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 DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
6. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU 

ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON. 
7. SOL·LICITUD  D’UN PRÉSTEC LÍNIA ICO PER A LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES AMB 

EMPRESES I AUTÒNOMS. 
8. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ I APROVACIÓ CONVENI PER A LA LLAR D’INFANTS, 

CURS 2010-2011. 
9. RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2.9.2011 D’APROVACIÓ 

DEL PROJECTE "RENOVACIÓ INTEGRAL DE PAVIMENTS I SERVEIS DE VIALS I 
ESPAIS URBANS DEL NUCLI HISTÒRIC" I SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ AL PROGRAMA 
“VIURE AL POBLE MÉS”. 

10. MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ 
DE CATALUNYA APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 

11. MOCIÓ DEMANANT LA INSTAL·LACIÓ D’UNA RAJOLA O PLACA A LA VORERA QUE 
INDIQUI L’ANTIGA UBICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA CAPELLA DEL 
ROURE I EL FET DE LA MAREDEDÉU TROBADA, PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 

12. MOCIÓ DEMANANT QUE ES CONSTITUEIXI UNA COMISSIÓ QUE ESTUDIÏ LA 
VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UN CENTRE O VIVER D’EMPRESES AMB LA FINALITAT 
DE DOTAR CAMPRODON DE NOUS INSTRUMENTS PER A FER FRONT A LA CRISI, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.  

13. PRECS I PREGUNTES. 
 

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

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 
• Josep Roca i Monfort 
• Daniel Birba Cuffí 
• Josep A. Rovelló i Martí 
 



2 
 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANT ERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de 
juny de 2011.  
 
El Sr. Daniel Birba vol fer constar una precisió que considera interessant en relació a la 
seva intervenció en l’apartat d’acords de la Junta de Govern, on diu: “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”.  Cal 
especificar que es tractava de l’acord de suspensió i requeriment en relació amb unes 
obres que s’estaven fent a Font Rubí, el primer i que el segon es referia a la prestació 
d’assistència jurídica a un empleat municipal denunciat en exercici de la seva feina.  
 
Per unanimitat dels assistents s’APROVA l’acta.  
 
 
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 
data de la darrera sessió ordinària als efectes d’informació, control i fiscalització de la 
gestió municipal.  
 
19.07.11 Assabentat ampliació d’activitat c/. Mayor de Font Rubí, 360. 
21.07.11 Autorització retornar diferents avals.  
21.07.11 Assabentat activitat bar Pl. Dr. Robert, 8 
29.07.11 Assabentat activitat ramadera mas el Sunyer  
29.07.11 Nomenament secretària acc. amb motiu de vacances  
29.07.11 Contractes laborals casal d’estiu i casalet d’estiu. 
05.08.11 Baixa contribuent taxa recollida d’escombraries. 
11.08.11 Assabentat activitat hípica mas la Cabanya del Molladar. 
12.08.11 Delegació d’alcaldia per raó de vacances. 
18.08.11 Sol·licitant incloure escola de mares i pares dins SOF de la Diputació 
30.08.11 Denegant retornament aval. 
06.09.11 Delegant al regidor Collboni la celebració de matrimoni. 
14.09.11 Requeriment manca documentació activitat plaça Dr. Robert, 8. 
14.09.11 Requeriment activitat pg. Muralla, 1 bis. 
14.09.11 Assabentat activitat bar Pl. Santa Maria, 14. 
14.09.11 Assabentat canvi titularitat activitat bar restaurant c/. Sant Roc, 10.  
14.09.11 Assabentat canvi titularitat activitat bar restaurant c/. Catalunya, 11. 
14.09.11 Assabentat instal·lació dipòsit GLP mas el Casot de Rocabruna. 
14.09.11 Assabentat activitat ferreteria c/. València, 24. 
22.09.11 Requeriment manca documentació obres Pujada Roureda,238 Font Rubí. 

 
El Sr. Birba demana si s’ha fet un balanç sobre els serveis prestats amb la contractació 
del personal del casal i el casalet d’estiu, segons acord del dia 29 de juliol.  
 
Responen el Sr. Alcalde i la Sra. Sònia Riñé, que s’està elaborant el balanç.  
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El Sr. Birba demana si es pot ampliar la informació sobre el Decret de 18 d’agost.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de la sol·licitud d’un ajut econòmic de la Diputació 
per a activitats que organitza l’AMPA en les que l’Ajuntament només aporta el local i 
aquest és el tercer any que s’organitza.    
 
 
3.- INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE  GOVERN 
LOCAL.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
als efectes d’informació, control i fiscalització de la gestió municipal:   
 

Núm. d’acta  Data de la sessió  
22/2011 22 de juliol de 2011 
23/2011 29 de juliol de 2011 
24/2011 5 d’agost de 2011 
25/2011 2 de setembre de 2011 
26/2011 9 de setembre de 2011 
27/2011 16 de setembre de 2011 
28/2011 23 de setembre de 2011 

 
El Sr. Xavier Collboni pregunta com s’ha resolt l’acord sobre la contractació d’un 
préstec de tresoreria adoptat el dia 22 de juliol.  
 
Respon el Sr. Alcalde que finalment no es va contractar degut a que s’havia de 
cancel·lar a 31 de desembre i es va creure més convenient deixar-ho pel gener.  
 
El Sr. Birba, en relació amb l’acord 8.1 de l’acta 23/11, pregunta com està l’itinerari de 
salut.  
 
Respon el Sr. Martí Pujol que el recorregut ja està a punt. Es va presentar la proposta i 
ara s’ha de consensuar amb Dipsalut, que encara no s’ha pronunciat.  
 
El Sr. Birba pregunta si l’acord de requeriment de declaració d’ingressos a la 
Cooperativa està relacionats amb els dos acords del dia 23 de setembre pels quals es 
fan requeriments previs sobre despeses de connexions de subministraments elèctrics.  
 
El Sr. Alcalde afirma que es tracta d’un altre procediment que no està relacionat amb 
les discrepàncies puntuals sobre els costos que la companyia vol imputar pels nous 
subministraments a la Casa de la Vila i l’Hospital, amb els quals l’Ajuntament no pot 
estar, en absolut, d’acord.  
 
Explica que s’ha requerit la facturació per tal de regularitzar una situació anòmala que 
s’arrossega des de fa molts anys, després de que ja es va regularitzar amb les altres 
companyies elèctriques, atès que, d’acord amb la llei, estan obligades a declarar la 
facturació i a pagar l’1,5% al municipi. Indica que es pot establir un conveni per la 
liquidació de deutes pendents, tal com es va fer amb Estabanell i Paisa fa uns anys.   
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El Sr. Birba demana més informació sobre l’acord de nomenament de lletrat que 
consta al punt 8.5 de l’acta 23/11.  
 
El Sr. Alcalde explica que el contractista de les obres de la primera fase del parc de 
bombers reclama els interessos per l’endarreriment del pagament, en compliment de la 
llei contra la morositat. Afirma que una vegada es va ingressar la subvenció de la 
Generalitat, l’Ajuntament no va trigar ni dos dies en pagar al contractista; motiu pel 
qual s’ha donat compte a la Generalitat que és qui no va fer el pagament dins del 
termini.  
 
El Sr. Birba pregunta en quina situació es troba l’expedient disciplinari al funcionari 
vigilant municipal al que es va imposar sanció per acord de 5 d’agost.  
 
El Sr. Secretari, a petició del Sr. Alcalde, explica que l’acord és ferm en via 
administrativa i l’interessat ha presentat recurs en via jurisdiccional contenciosa 
administrativa al qual ha comparegut l’Ajuntament degudament representat.   
 
El Sr. Birba demana informació sobre la sol·licitud d’arbitratge tractada en acord de 2 
de setembre.  
 
El Sr. Alcalde explica que el sol·licitant és un subcontractista de les obres de la Casa 
de la Vila que no ha cobrat del contractista; i l’Ajuntament no ha pogut acceptar 
l’arbitratge perquè ja va pagar al contractista l’actuació que es reclama.  
 
El Sr. Birba pregunta si funciona el transformador de la residència geriàtrica.  
 
Respon el Sr. Josep Juncà que funciona però no està connectat el subministrament a 
l’espera d’una inspecció de control ja demanada.  
 
El Sr. Birba pregunta, en relació a l’acord de 23 de setembre, en quina situació es 
troba la construcció de la torre de comunicacions de Coll de Bucs.  
 
Explica, el Sr. Alcalde, que l’actuació té un pressupost superior als 400.000 euros i la 
Generalitat no en té prou al pressupost per poder contractar-la, i per això es va 
presentar l’al·legació al PUOSC, per tal de que els 120.000 euros de les dues obres 
que tenim concedides, passin a finançar la torre.  
 
El Sr. Birba pregunta si es va informar fora de termini la petició de TEISA de supressió 
temporal de les expedicions de les 7:00 h de Camprodon a Olot i les 8:00 h d’Olot a 
Camprodon els diumenges i festius compresos entre el 15 de juliol a l’11 de setembre 
que consta a l’acta del dia 23  de setembre, vist que l’acord és posterior al període  
que es proposa.  
 
Respon el Sr. Alcalde que s’ha informat d’immediat que s’ha rebut la petició i, en tot 
cas, és demana per l’any vinent. 
 
 
4.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
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El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la sentència del Jutjat contenciós administratiu 
núm. 2 de Girona, recaiguda en el procediment 72/2007, desestimatòria del recurs 
interposat contra l’acord de l’Ajuntament de recuperació d’ofici d’un vial públic a Font 
Rubí.  
 
També dóna compte de la sentència del mateix Jutjat,  que resol el procediment 
217/2007, també desestimatòria del recurs interposat contra l’acord de l’Ajuntament 
que declarava la ruïna d’un edifici del carrer Ferrer Bàrbara.  
 
 
5.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A  FAVOR DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 17 de juny de 2011, es va constituir la Junta 
de Govern Local, d’acord amb el que disposa l’article 20.1.b)  de la Llei Reguladora de 
les Bases de Règim Local.  
 
Aquesta mateixa norma bàsica també regula la competència del Ple per acordar la 
delegació de les competències que li són pròpies, a favor de la Junta de Govern,  amb 
les excepcions legals preceptives; i a aquest respecte, a la vista de la gestió 
desenvolupada durant el transcurs de la present legislatura i les necessitats 
d’agilització de la gestió del municipi en aspectes tan significatius com la contractació, 
l’administració del patrimoni  i l’exercici d’accions judicials i administratives.  
 
Al Ple es proposa:  
 
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern les competències del Ple que legalment són 
delegables, i en concret, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 
de Bases de Règim Local: 
 

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

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

correspongui a l’Alcalde. 
d) Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la seva competència no 

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

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

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

 
Igualment corresponen  a la Junta de Govern les competències que li ha delegat 
l’Alcaldia i que en el futur li delegui lliurement, de forma general o puntualment per a 
cada assumpte en concret.  
 
Segon.- PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents. 
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El Sr. Alcalde indica que des de la constitució dels ajuntaments han pogut observar 
què han fet al respecte altres ajuntaments dels voltants, entre els quals alguns han 
delegat aquestes competències a favor de l’alcalde i els altres a favor de la Junta de 
Govern. Afirma que per a les contractacions que s’hagin de fer, les meses estaran 
integrades per un membre de cada grup municipal, de forma que es garanteix la seva 
informació i participació en tots els procediments. 
 
El Sr. Jordi Batchelli mostra el desacord del Grup Municipal +Camprodon i anuncia el 
vot contrari.  
 
El Sr. Birba també mostra el posicionament en contra del Grup de Convergència i 
Unió, considera que no serveix d’argument el què hagin fet altres ajuntaments, dóna 
per reproduïts els arguments de l’anterior legislatura i es compromet a que si mai 
arriben al govern municipal, no delegaran les competències del Ple en la Junta de 
Govern.  
 
El Sr. Alcalde manifesta el seu respecte a les opinions vertides, però insisteix en que 
és simptomàtic el fet de que el cent per cent dels ajuntaments de la comarca hagin 
aprovat acords similars amb independència del color polític del seu govern.  
 
Sotmesa la proposta a votació resultat APROVADA per sis vots favorables dels 
regidors del Grup Socialista i cinc vots en contra dels membres dels Grups 
+Camprodon i de CiU.  
 
 
6.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAME NT DE LA SEU 
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON. 
 
Atesa la necessitat de donar compliment a la llei 11/2007 d’accés electrònic  dels 
ciutadans a l’administració amb la posta en marxa de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Camprodon.   
 
Vista la proposta de reglament per la posta en marxa i funcionament d’aquesta Seu,  
tramesa pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.   
 
Es proposa al Ple:   
 
PRIMER. APROVAR inicialment el reglament de creació i funcionament de la Seu 
Electrònica, d’acord amb la proposta presentada que obra a l’expedient.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per 
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
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TERCER. FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest acord. 
 
El Sr. Collboni pregunta si suposarà algun cost per l’Ajuntament.  
 
El Sr. Juncà respon que la despesa ja està feta i ara només es tracta de regular el 
funcionament del servei.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret formen el Ple.  

7.- SOL·LICITUD  D’UN PRÉSTEC LÍNIA ICO PER A LA CA NCEL·LACIÓ DE 
DEUTES AMB EMPRESES I AUTÒNOMS. 

Vist allò que estableix l’article 9 del Reial Decret Llei 8/2011, de 1 de juliol, de mesures 
de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de 
deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de 
l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. 
 
Atès que Ajuntament ha contret obligacions reconegudes, vençudes, líquides i 
exigibles pendents de pagament que tenen el seu suport material en certificacions o 
documents que acrediten la realització total o parcial del contracte, corresponents a 
subministraments, obres o serveis lliurats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011, les 
quals reuneixen els requisits exigits per la Llei 30/2007, de 30 octubre, de Contractes 
del Sector Públic.  
 
Atès que consta l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 
mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, i comunicada al Ple 
d’aquesta Corporació en data 29 de juliol de 2011. 
 
Atès que junt amb aquesta sol·licitud, s’adjunta l’informe favorable de la Intervenció de 
Corporació sobre el compliment dels requisits exigits per aquesta norma i amb 
l’informe de la Tresoreria en relació amb el compliment de l’ordre de prelació establert 
en l’article 5.2 del referit Reial Decret Llei 8/2011. 
  
Es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD: 
 
Primer.- SOL·LICITAR que l’Institut de Crèdit Oficial accepti la petició de concertació 
de l’operació d’endeutament per a la cancel·lació d’obligacions reconegudes, 
vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament o obligacions vençudes, líquides 
i exigibles pendents d’aplicar al pressupost de 2010. 
 
Fet pel qual, s’exposa una relació identificativa i detallada de les certificacions i 
documents acreditatius de les obligacions pendents de pagament el compliment del 
qual es pretén amb aquesta línia financera i que ascendeix a l’import total de 
88.941,82€, que són: 
 

ENTITAT OBLIGACIONS 
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RECONEGUDES 

Societat Catalana de Petrolis, S.A. 14.040,78€ 

Promotora Mediterranea-2, S.A. 2.414,90€ 

Lindamer, S.L. 1.677,98€ 

Electromecaniques Mata, S.A. 1.913,32€ 

C.Ventura Consultors, S.L. 4.396,84€ 

Serveis d’Hostaleria del Ripollès, S.L. 1.363,80€ 

Batlle Colomer, José 759,92€ 

Materials de Construcció Gra de Fajol, S.L. 3.130,39€ 

Pages Mingorance, Francesc 8.941,32€ 

La Ral Grues, S.L. 687,53€ 

Construccions Beget, S.L. 3.492,80€ 

Llimpia Olot, S.C. 2.345,17€ 

Comercial Elèctrica Fornells, SAU 2.429,36€ 

Excavacions Dani, S.L. 3.621,93€ 

Miquel Gardell, S.A. 2.474,22 

Coma Colom, Agustí 2.650,96€ 

Suministres Fermac, S.L. 3.259,70€ 

Calitxhotel, S.L. 4.296,29€ 

Tosca Poch, Jordi 589,38€ 

Moret Barceló, Xavier 2.234,70€ 

Instal·lacions Costa 2004, S.L. 436,13€ 

Llongarriu Puigmal, Joan 1.130,32€ 

Construccions J. Geli, S.L. 555,19€ 

Fusteria Barbonell, S.L. 709,17€ 

Anglada Cabanach, Montserrat 887,70€ 

Josep Pont, S.L. 578,20€ 

Ferros Arimany, S.L. 959,30€ 

7 D’Amor 1.017,39€ 
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Dorca Blanco de Alba, Ramon 518.40€ 

Impremta Olser, S.A. 1.006,72€ 

SPASS 3.171,84€ 

Amadeu&Cia, CB. 1.947,00€ 

Castañer Danes, Josep 9.303,17€ 

TOTAL 88.941,82€ 

 
 
Segon.- REMETRE tota la documentació necessària a l’Institut de Crèdit Oficial als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que 
siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que es va vendre com una mesura molt important per 
pagar els deutes pendents dels municipis però la realitat és que és una solució parcial i 
limitada a una petita part dels deutes. Opina que fan falta mesures més valents per 
donar resposta al problema que, ara per ara, no s’aproven.  
 
El Sr. Batchelli indica que el seu grup no disposa d’informació suficient per votar a 
favor, tot i considerar que es tracta d’una actuació positiva per la gestió municipal i, per 
això, s’abstindran.  
 
El Sr. Alcalde remarca que la situació econòmica és complicada degut a que, a més 
del retard en l’ingrés de les aportacions, ara es troben amb retallades d’aquestes, quan 
la despesa que finançaven ja està feta, i els proveïdors no tenen la culpa i han de 
cobrar.  
 
El Sr. Birba afirma que estan en contra de l’endeutament, però això no ho és, sinó que 
el deute ja hi és i la mesura serveix per a liquidar-lo; i per aquest motiu votaran a favor, 
cosa que no significa que estiguin d’acord amb la gestió efectuada.   
 
Sotmesa la proposta a votació resultat APROVADA per vuit vots favorables dels 
regidors dels Grups Socialista i de CiU i tres abstencions dels membres del Grup 
+Camprodon.  
 
 
8.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ I APROVACIÓ CONVENI PER A LA LLAR 
D’INFANTS, CURS 2010-2011. 
 
Vist el conveni presentat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya pel qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Camprodon per el 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys a la llar d’infants municipal, per 
al curs 2010-2011, 
Es proposa al Ple: 
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Primer.- ACCEPTAR aquesta subvenció de 72.000,00 euros concedida pel 
Departament d’Ensenyament.  
 
Segon.- APROVAR el conveni presentat pel Departament d’Ensenyament. 
 
Tercer.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
Quart.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu, Servei de Règim Econòmic de Centres Educatius de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde mostra l’estupor que ha creat el fet de que la Generalitat hagi canviat les 
regles del joc quan el partit ja estava acabat, perquè han reduït la subvenció pactada 
després que el curs hagi conclòs i l’Ajuntament s’hagi fet càrrec de totes les despeses. 
No obstant, indica, cal aprovar el conveni per imperatiu legal si volem cobrar la 
subvenció.  
 
El Sr. Josep Roca diu que trasllada la sorpresa i contrarietat que han tingut els pares 
quan han rebut la darrera liquidació en la que se’ls fa pagar fins i tot el paper del vàter. 
Pregunta en què s’inverteixen els 72.000 euros de la subvenció si les famílies s’han de 
fer càrrec de totes les despeses.  
 
Respon el Sr. Alcalde que en el proper Ple, quan es presentin les ordenances, podrà 
veure l’estudi de costos del servei en el que es detallen els ingressos i despeses i posa 
de manifest el nivell de cobertura de les taxes que es cobren, molt per sota dels costos 
suportats. Explica que es va concebre el finançament del servei en tres parts iguals, 
anant una part a càrrec de la Generalitat, una segona a càrrec dels usuaris i la tercera 
a càrrec de l’Ajuntament. Però ara es troben en que la Generalitat ha rebaixat la seva 
aportació de 1.800 euros/alumne/any a 1.600 euros, que són 18.000 euros/any menys,  
i que els pares mai han arribat a cobrir la seva tercera part. Emplaça als regidors a 
parlar quan es tractin les ordenances fiscals per l’any vinent en les que s’hauran 
d’adequar les tarifes, atès que l’Ajuntament ha de procurar la viabilitat del servei 
perquè sinó, s’hauria de tancar.  
 
Sotmesa la proposta a votació resultat APROVADA per unanimitat.  
 
 
9.- RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D E 2.9.2011 
D’APROVACIÓ DEL PROJECTE "RENOVACIÓ INTEGRAL DE PAV IMENTS I 
SERVEIS DE VIALS I ESPAIS URBANS DEL NUCLI HISTÒRIC " I SOL·LICITUD 
D’INCLUSIÓ AL PROGRAMA “VIURE AL POBLE MÉS”. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2011 referent a 
l’aprovació del projecte i la sol·licitud al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya de la concessió d’una subvenció en el 
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marc del programa “Viure al poble més” per a dur a terme el projecte "Renovació 
integral de paviments i serveis de vials i espais urbans del nucli històric". 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA:  
 
Únic.-  RATIFICAR l’acord de data 2 de setembre de 2011 de la Junta de Govern Local 
de la Corporació, adoptat per raó d’urgència.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’intentar aprofitar l’oportunitat que ofereix aquest 
programa per acabar els vials del nucli històric continuant el que es va fer amb el FEIL 
l’any 2009, que ara servirà per justificar l’aportació de l’Ajuntament a aquesta actuació 
amb l’obra ja feta.  
 
El Sr. Collboni mostra la posició contrària del Grup +Camprodon degut a que 
considera que a la convocatòria hi ha altres programes més prioritaris com la promoció 
turística o el patrimoni cultural.  
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que per a poder executar qualsevol actuació s’ha 
d’aportar el 35% amb recursos propis per una inversió mínima de 600.000 euros i 
l’Ajuntament no té cap possibilitat de plantejar-s’ho.  
 
Respon el Sr. Collboni que tot és qüestió de prioritats, atès que per les obres de la 
Casa de la Vila es va demanar un préstec.  
 
Replica el Sr. Alcalde que la situació actual només permet fer inversions que no 
requereixin aportació a càrrec de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Birba afirma que cal ser pràctics. Indica que es tracta de ratificar un acord 
correcte atès que és d’una inversió que no requereix despesa a càrrec de l’Ajuntament 
i, malgrat que poden haver altres prioritats, cal valorar que el plantejament és correcte.  
 
Sotmesa la proposta a votació resultat APROVADA per vuit vots favorables dels 
regidors dels Grups Socialista i de CiU i tres en contra dels membres del Grup 
+Camprodon.  
 
 
10.- MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI 
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA APROVADA PEL PARLAMENT DE C ATALUNYA. 
 
Vista la proposta aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la defensa del model 
educatiu Català que diu: 
 
1. El Parlament de Catalunya acorda mantenir en el sistema educatiu del país la 
immersió lingüística, un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i 
amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la 
llengua vehicular de l'ensenyament. 
 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir la llengua catalana com la 
llengua vehicular de l'ensenyament. 
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar els centres educatius i els 
docents en l'exercici de llurs drets i el compliment de les lleis. 
 
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recórrer davant dels tribunals 
competents contra les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de 
les escoles catalanes, recollit per la Llei d'educació de Catalunya.  
Atesa la necessitat de donar suport al govern de la Generalitat perquè en 
representació del territori defensi aquesta postura davant el Govern Central. 
 
Al Ple es proposa el següent ACORD:: 
 
Primer.- DONAR suport a aquesta moció en defensa del model educatiu i de la llei 
d’educació de Catalunya. 
 
Segon.-  COMUNICAR aquests acords al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Tercer.- FACULTAR a l’alcalde president per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret formen el Ple.  

 
11.- MOCIÓ DEMANANT LA INSTAL·LACIÓ D’UNA RAJOLA O PLACA A LA 
VORERA QUE INDIQUI L’ANTIGA UBICACIÓ I CARACTERÍSTI QUES BÀSIQUES 
DE LA CAPELLA DEL ROURE I EL FET DE LA MAREDEDÉU TROBADA, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNI Ó. 

 
ATÈS que per aquest Ajuntament, després de seguir-se tots els tràmits corresponents, 
s’acordà l’enderroc i trasllat  de la  Capella del Roure; concretament segons acord de 
Junta de Govern que va  aprovar el trasllat, 

 
ATÈS que es tracta d’un monument únic que, més enllà del seu valor arquitectònic, té 
un valor social, espiritual, sentimental i de molts altres àmbits, ja que amb aquesta 
capella es fixa la ubicació d’una MaredeDéu trobada, tot suposant per tant un especial 
patrimoni immaterial que s’ha de conservar  

 
ATÈS que a dia d’avui ja s’ha efectuat el referit trasllat, havent-se fins i tot procedit ja a 
la benedicció, per part del Sr. Bisbe de Vic, de la nova capella en la seva nova 
ubicació. 

 
ATÈS que també a dia d’avui no ha quedat cap rastre visible de l’antiga ubicació de la 
capella, tot i que ja es va acceptar en el seu moment en aquestes mateixes instàncies 

 
ATÈS que entenem que la construcció de la referida senyal commemorativa de l’antiga 
ubicació pot retrassar-se en el temps, atesos els costos i el moment actual de crisi, i 
que no pot restar l’espai expressat sense cap indicació durant un període excessiu, 
corrent el risc que part del patrimoni (ara en aquest cas immaterial) del nostre municipi 
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pugui caure en l’oblit, seria necessari ja ara deixar una indicació, sigui provisional, sigui 
mínimament bàsica 

 
Per tot el que s’ha exposat  es  proposa al Ple:  

 
1r.- Que és deixi constància, mitjançant la placa, monument, estela, o pel procediment 
que es consideri més oportú i s’acordi per qui correspongui, de l’existència de la 
capella del Roure i el punt on es descobrí aquesta MaredeDéu trobada, en la part del 
solar que ha quedat lliure.  

 
2n.- Que, mentre no s’executi la construcció del monument o estela  commemoratius 
que hagin de revestir la dignitat necessària, es procedeixi a instal·lar una rajola o placa 
a la vorera, que indiqui l’antiga ubicació i característiques bàsiques de la Capella del 
Roure i el fet de la MaredeDéu trobada 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret formen el Ple.  

 
12.- MOCIÓ DEMANANT QUE ES CONSTITUEIXI UNA COMISSI Ó QUE ESTUDIÏ 
LA VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UN CENTRE O VIVER D’E MPRESES AMB LA 
FINALITAT DE DOTAR CAMPRODON DE NOUS INSTRUMENTS PE R A FER 
FRONT A LA CRISI, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ.  

 
ATES l’especial moment de crisi, que ha obligat a diferents nivells de l’Administració a 
adoptar diferents mesures excepcionals de contenció i diferents retallades en la 
despesa pública, havent-se parlat fins i tot de la privació als ens locals d’accedir a  
més crèdits. 

 
ATES que les úniques mesures de restriccions i contencions de despesa no són 
suficients per a poder fer front a la crisi imperant, essent necessàries mesures 
complementàries de dinamització i suport a les iniciatives, tant públiques com 
privades, que puguin tenir lloc en l’àmbit municipal. 

 
ATES que una de les mesures seria potenciar la creació d’empreses, dotant-les 
d’infraestructures i de qualsevol altre tipus de suport, sigui logístic, d’assessorament, 
etc.., serveis que poden ser prestats a través d’un centre-viver d’empreses que podria 
ser creat en el nostre municipi, essent del tot factible aquesta opció. 

 
I ATÈS que, tot i ser del tot factible, revesteix certa complexitat la creació d’una entitat 
de les característiques exposades, la qual pot ser superada amb els estudis pertinents.  

 
Per tot el que s’ha exposat es proposa:  

 
Que a fi de poder fer factible la creació d’un centre o viver d’empreses, amb la finalitat 
expressada de dotar Camprodon de nous instruments per a fer front a la crisi, es 
procedeixi a la creació d’una Comissió que estudi la viabilitat  del referit Centre,  i 
que, a resultes del mateix es pugui procedir a la seva mateixa creació, tot dotant-lo de 
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continguts i mitjans. Així mateix, es proposa que la referida Comissió estigui integrada 
pels diferents grups municipals, i l’estructura de la mateixa s’acordi en la seva primera 
sessió de constitució 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret formen el Ple.  

 
13.- PRECS I PREGUNTES.  
 
1. El Sr. Collboni opina que el pavelló vell  està infrautilitzat i demana que es traslladin 

allí les activitats diverses que s’han de suspendre quan plou.  
 

La Sr. Sònia Riñé respon que quan plou el pavelló vell no és el lloc més adient, atès 
que pateix problemes de degoters. Explica que les actuacions de les cobles, si es 
suspenen abans de que surtin de la seva seu, no s’han de pagar sinó que es trasllada 
a un altre dia.  
 
Afegeix, l’Alcalde, que el pavelló vell és del Casal Camprodoní, està en males 
condicions i les reparacions són inviables per manca de finançament a mitjà termini i 
s’han de plantejar solucions per aquesta i la propera legislatura.  
 

2. El Sr. Collboni recorda que s’ha parlat diverses vegades de que l’oficina de turisme  
ha d’anar al museu  

 
Respon el Sr. Alcalde que s’ha de parlar dins la Fundació amb els hereus d’Isaac 
Albéniz perquè hi ha compromisos previs que s’han de tenir en compte.  
 

3. El Sr. Birba indica que ha rebut queixes de veïns perquè quan plou hi ha moltes 
canals que no desguassen adequadament  i l’aigua cau a la vorera. Proposa que 
es requereixi als propietaris per tal de que les reparin.  

 
El Sr. Alcalde explica que han parlat d’oferir el servei de grua per tal de facilitar les 
reparacions, si els propietaris es posen d’acord.  
 

4. El Sr. Birba mostra una fotografia d’un munt de deixalles  abandonades i reclama 
que es solucioni aquest problema.  

 
El Sr. Alcalde afirma que ja han detectat als responsables i els requeriran perquè 
les retirin.  
 

5. El Sr. Birba explica que hi ha hagut una sentència contra l’Ajuntament de Màlaga 
que considera el servei de wiffi  és competència deslleial. Pregunta si ha arribat 
alguna reclamació al respecte.  

 
Respon el Sr. Juncà que no ha arribat cap reclamació i explica que el servei que 
presta l’ajuntament és turístic i el mateix ajuntament es va donar d’alta com a 
operador. Considera que l’Ajuntament de Màlaga es va passar.  
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Afegeix el Sr. Alcalde  que el servei que és dóna  és de descàrrega limitada i no 
suposa cap tipus de competència amb els operadors privats. 
 

6. El Sr. Birba pregunta si s’ha fet balanç sobre seguretat ciutadana  d’aquest estiu i 
si es creu que s’ha de reforçar els serveis de vigilància.  

 
Respon el Sr. Alcalde que segons el Mossos d’Esquadra estem bé, molt per sota 
d’altres zones i comptem amb un major grau d’eficiència en la resolució 
d’incidències. Recorda que el servei de vigilància no intervé en matèria de 
seguretat ciutadana.  
 

7. El Sr. Birba fa notar que aquesta sessió del Ple tampoc s’ha gravat  i pregunta 
per quan està previst poder fer-ho.  

 
El Sr. Alcalde respon que s’està treballant en finalitzar tot el sistema.  
 

8. Pregunta, el Sr. Birba, quan estarà solucionat l’accés dels regidors  a les 
dependències municipals en hores fora d’oficina.  

 
El Sr. Juncà respon que preveu que la setmana vinent estarà solucionat.  
 

9. Finalment, el Sr. Alcalde, informa de la invitació rebuda de la Guardia Civil  per a 
la celebració de la seva patrona el dia 12 d’octubre, en la caserna de Camprodon.  
  
 

No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan passen vint-i-tres minuts de les onze del vespre, de tot el que jo, el 
Secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


