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ACTA NÚM. PLE2013/10 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 
DE DESEMBRE DE 2013 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:10 hores del dia 20 de desembre de 2013, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Han justificat la seva absència per motius 
personals el Sr. Batchelli i el Sr. Birba.  
 
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: 
 
Únic.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER 
A L’EXERCICI  2014. 
 

************************************************************* 
 
Únic.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER 
A L’EXERCICI  2014. 

 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2014, 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. 

Assistents: 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JOSEP ROCA MONFORT 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 

 

S’excusen:  
JORDI BATCHELLI AULINAS  
DANIEL BIRBA CUFFI 
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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. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
  
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 2014 d’acord amb el resum del pressupost per 
capítols següent:  
 

INGRESSOS:  

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 

MUSEU 
ajusts CONSOLIDAT 

Capítol  I   Impostos Directes 1.490.535,76 € 1.490.535,76 €

Capítol  II  Impostos Indirectes 50.000,00 € 50.000,00 € 

Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.027.517,34 € 743.128,00 € 18.200,00 € 1.788.845,34 €

Capítol IV  Transfer. Corrents 670.192,34 € 348.000,00 € 20.000,00 € 10.500,00 € 1.027.692,34 €

Capítol V   Ingressos de patrimoni 660,00 € 4.640,00 € 5.300,00 € 

Capítol VI   Aliació inv. Reals 110.000,00 € -   € 110.000,00 € 

Capítol VII  Transfer. Capital 237.729,20 € 34.000,00 € 34.000,00 € 271.729,20 € 

Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -   € 9.000,00 € 

Capítol IX  Passius  Financers -   € -   € -   € 

Totals INGRESSOS 3.595.634,64 € 1.129.768,00 € 38.200,00 € 44.500,00 € 4.753.102,64 €

             

DESPESES:  

                

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 

MUSEU 
ajusts CONSOLIDAT 

Capítol I  Desp. Personal 956.613,80 € 885.897,80 € -   € 1.842.511,60 €

Capítol II Béns corrents/serveis  1.435.508,09 € 208.370,20 € 37.900,00 € 1.681.778,29 €

Capítol III Desp. Financeres 158.751,83 € 1.500,00 € 300,00 € 160.551,83 € 

Capítol IV Tranfer. Corrents 59.906,50 € -   € 10.500,00 € 49.406,50 € 

Capítol VI Inversions Reals 207.701,59 € 34.000,00 € 34.000,00 € 241.701,59 € 
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Capítol VII Tranfer. Capital 176.700,00 € -   € 176.700,00 € 

Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -   € 9.000,00 € 

Capítol IX Passius Financers 591.452,83 € -   € 591.452,83 € 

Totals DESPESES 3.595.634,64 € 1.129.768,00 € 38.200,00 € 44.500,00 € 4.753.102,64 €

 
 
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 2014. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2014. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als efectes 
d’examen i possibles reclamacions. 
 
Cinquè.- CONSIDERAR definitivament aprovat el Pressupost, la relació de llocs de treball  
i l’oferta pública d’ocupació, si transcorregut el termini d’exposició al públic no s’haguessin 
presentat reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert allò que disposa 
l’article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.1 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Sr. Alcalde explica que la situació econòmica no dóna per a poder aplicar imaginació i 
cal tenir en compte que el pressupost es troba condicionat al compliment de les 
limitacions compromeses en el pla d’ajust vigent adequant les despeses a la dràstica 
reducció d’ingressos que s’està produint, per no generar més dèficit.   
 
Relaciona les inversions previstes i la procedència del seu finançament, fent esment a 
que es contempla l’esperança de que el Govern de la Generalitat compleixi el mandat del 
Parlament i executi la torre de comunicacions de Coll de Bucs.  
 
Indica que hom preveu que s’incorpori, com a romanent de crèdit, l’obra de Can Marqués 
i, més endavant, quan s’hagin consensuat amb els propietaris afectats, també 
s’incorporarien dues obres de desenvolupament urbanístic que s’han de finançar 
íntegrament amb quotes urbanístiques.  
 
El Sr. Xavier Collboni (+C-Esquerra-AM) anuncia l’abstenció del seu grup tot i considerar 
que el pressupost s’adapta a la realitat econòmica del municipi, però considera que 
s’hauria d’haver previst una major dotació per a incentivar el comerç i el turisme.  
 
També considera excessivament optimista la previsió d’ingressos per la taxa de televisió 
per cable, que es manté malgrat que s’hi produeixen moltes baixes del servei.  
 
Deixa constància de que el seu grup està d’acord amb el pressupost de la Residència 
Geriàtrica.  
 
El Sr. Francisco Repiso (CiU) indica que exposa la seva opinió personal i, en aquest 
context, votarà a favor per considerar que el pressupost és el resultat d’una feina ben feta 
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dins de la línia de responsabilitat de la correcta gestió desenvolupada tant pels membres 
de la Corporació com del personal que hi ha intervingut, al quals s’ha de felicitar.   
 
El Sr. Alcalde agraeix les dues intervencions antecedents i, especialment, el suport del 
Sr. Repiso.  
 
Respon al Sr. Collboni que el pressupost contempla una important inversió per a la nova 
oficina de turisme, en la línia d’incentivar aquest sector; així com l’arranjament de la 
pavimentació de carrers del nucli antic, relacionat també amb la millora del sector 
comercial. Pel que fa a la previsió d’ingressos per televisió per cable, indica que es tracta 
d’una partida vinculada  amb les despeses d’aquest servei. Mostra la disposició a parlar 
obertament sobre aquest servei.  
 
El Sr. Josep Juncà  (PSC-PM) aclareix, en relació amb la taxa de televisió per cable que, 
si hi ha baixes del servei, es produiran menys ingressos però també es pagarà menys pel 
servei.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta aprovada amb set vots favorables, i dues 
abstencions:   
 

 Voten a favor els 6 membres  del Grup PSC-PM:  
o ESTEVE PUJOL BADÀ 
o JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
o JOAN GUILLAUMES VILA 
o MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
o MIQUEL SALA PLANELLA 
o XAVIER GUITART CANO 

 
 S’abstenen els dos regidors del Grup +C-Esquerra-AM:  

o F. XAVIER COLLBONI SALA 
o JOSEP ROCA MONFORT 

 
 Vota  a favor  el regidor del Grup CiU:  

o FRANCISCO REPISO MUÑOZ 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:22 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


