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 ACTA NÚM. 5/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 10 DE JULIOL  DE  2009 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan són les 22:06 
hores del dia 10 de juliol  de 2009,  es reuneix el 
Ple de l’Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió 
extraordinària en primera convocatòria, sota la 
presidència del Sr. Esteve Pujol i Badà,  Alcalde 
de l'Ajuntament i l’assistència de les regidores 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
2.- EXPEDIENT 1/2009 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST  PER SUPLEMENT DE CRÈDITS.  
3.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ ESPECIAL D’ENDEUTAMENT (R.D.L. 5/2009) 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ NOMEMAMENT VOCALS CONSELL RECTOR DE LA  FUNDACIÓ 
PÚBLICA MUSEU  ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON. 
 

************************* 
PREVI.- Abans d’iniciar el debat dels temes de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde excusa 
l’absència del Sr. Martí Pujol i dóna lectura a l’escrit presentat pel Sr. Birba: “DANIEL 
BIRBA i CUFFI, Portaveu del grup municipal de CiU en aquest Consistori, per mitjà del 
present escrit passa a formular les presents manifestacions: I.- Atesa la convocatòria 
de PIe extraordinari a celebrar el proper dia 10 de juliol i notificada el dia 8 deIs 
corrents.  ll.- Atesa la premura amb que s 'ha procedit a la referida convocatòria, i al dia 
i hora fixats per a la seva celebració. III.- Atesos els compromisos professionals i 
personals ineludibles que, prèviament, tenien adquirits els integrants d'aquest grup, 
que motiven la total impossibilitat de la seva assistència al dit PIe en el dia i hora 
assenyalats (si bé sí era possible l’assistència a l'hora habitual de celebració deIs 
Plens). IV.-Atesa la importància deIs punts a tractar en el referit PIe, i la impossibilitat 
de fer sentir el nostre posicionament en el decurs del mateix. Per tot el que s'exposa 
SOL·LICITO: Primer.- Que per les raons exposades, professionals i personals 
ineludibles, es tingui per excusada l’assistència en el PIe extraordinari de referència 
dels Regidors del grup CiU Daniel Birba i Cuffi, Xavier Sala i Pujol, i Núria Mas i Soler. 
Segon.- Es tingui per recollida la més enèrgica queixa del grup, pel que fa a la premura 
referida en la convocatòria esmentada, i tant més, quan entenem que les 
circumstàncies que motiven la seva urgència -finalització deIs terminis per a poder dur 
a terme el que es recull en els punts 1 a 3 de l'ordre del dia- ja eren prèviament 
conegudes per l'equip de govern. Circumstàncies que, sumades al canvi d'hora 
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respecte al que és habitual en la celebració deIs Plens, inclòs poden motivar 
suspicàcies en ordre a l'assegurament -per part de l'equip de govern- de l'aprovació 
deIs referits punts. Suspicàcies que es veuen reforçades quan, aquest grup, mai ha 
presentat problemes a la hora de negociar la fixació de les dates i horaris deIs Plens, 
reservant-nos en el successiu les actuacions que el grup cregui oportunes. Tercer.- Es 
tingui per recollit el nostre posicionament que, si bé és favorable al punt 4, és 
fermament contrari als punts 1 a 3 de I' ordre del dia, encara que, degut a la nostra 
absència, no es puguin computar com a vots desfavorables en aquest darrer cas. I 
malgrat aquesta circumstancia, i que presumiblement ja seran aprovats en aquest PIe, 
ja ara i aquí proposem el debat deIs referits punts, sigui com a qüestió previa sigui en 
el toro de precs i preguntes, en el proper PIe ordinari a celebrar a finals del mes en 
curs. En qualsevol cas, els motius de la referida oposició ja venen reflectits en els dos 
Plens anteriors al present, i vindran complementats amb les manifestacions que en el 
seu moment es faran. Quart.- I que en el decurs del dit Ple es doni lectura al present 
escrit, unint-Io a l' Acta que s' elabori del mateix”. 
 
 
A continuació el Sr. Alcalde proposa el debat conjunt dels tres primers punts de l’ordre 
del dia per entendre que guarden una estreta relació.  
 
El Sr. Francesc Xavier Collboni, portaveu del Grup Esquerra-AM es mostra d’acord 
amb el debat conjunt de les tres propostes.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’acollir-se a una mesura extraordinària de 
caràcter general que per millorar la situació financera dels ajuntaments i permet que 
els proveïdors cobrin puntualment a 30 dies amb la importància que això suposa per a 
l’economia en general,  així com per salvar la situació de romanent de tresoreria 
negatiu que ha produït l’endarreriment de d’importants transferències de capital i la 
minoració en els ingressos ordinaris.  
 
Indica, el Sr. Alcalde, que s’ha registrat una sola oferta de La Caixa de Pensions per a 
contractar el préstec i insisteix en que aquesta operació suposa un important ajut pel 
normal funcionament econòmic de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Collboni  anuncia que el seu vot no pot ser favorable a les propostes. Posa de 
manifest que en la relació de factures a reconèixer hi ha algunes corresponents a 
subministraments periòdics, com les de companyies elèctriques, que haurien d’haver 
estat previstes al pressupost. Troba correcte que es reconeguin deutes per 
imprevistos produïts, però no que es faci amb despeses que són de venciment 
periòdic i previsible.  
 
També es mostra contrari a la contractació del préstec, el Sr. Collboni, degut a que 
una part es destinarà a finançar les obres de reforma de la Casa de la Vila, amb la 
qual actuació sempre s’ha mostrat contrari.  
 
El Sr. Alcalde indica que respecta l’actitud d’Esquerra-AM, que és coherent amb el 
seu plantejament expressat en anteriors ocasions. No obstant, afirma, es tracta d’una 
bona oportunitat per sanejar la tresoreria municipal que cal aprofitar.   
 
A continuació es sotmeten a votació les tres propostes.  
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1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

 
Atesa l’existència de crèdits pertanyents a exercicis anteriors els quals no ha estat 
possible reconèixer amb càrrec al pressupost de l’exercici corresponent a la despesa 
efectuada.  
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de juny de 2009, on consta que en aplicació de 
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions 
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat en 
aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest 
supòsit concret és possible la seva realització. 
 
Atesa la necessitat de procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits indicats amb 
la finalitat de fer efectiu el seu pagament amb càrrec al  pressupost municipal per 
l’exercici 2009, vigent.  
 
Es Proposa al Ple de la  Corporació el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits amb un import total de 293.659’07 
Euros, corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a 
l’expedient. 
 
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2009, els corresponents 
crèdits. 
 
La proposta resulta APROVADA per sis vots a favor dels senyors: Esteve Pujol i 
Badà, Joan Guillaumes i Vila, Miquel Sala i Planella, Josep Juncà i Vidal, Marc 
Navarro i Moya  i Lourdes Puigmal i Claravall, membres del Grup Municipal PSC-IdeC, 
que constitueixen la majoria absoluta del Ple de la Corporació,  i un vot en contra  del 
senyor F. Xavier Collboni i Sala del Grup ESQUERRA-AM.   
 
 
 
 
2.- EXPEDIENT 1/2009 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST  PER SUPLEMENT DE 
CRÈDITS.  
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables,  en atenció a les 
necessitats que es deriven del compliment d’acords i execució d'obres i serveis 
municipals, aquest Ajuntament ha de fer front a obligacions, el caràcter necessari i 
urgent de les quals no permet demorar fins a l’exercici següent la seva consignació 
pressupostària.  
 
De la liquidació del pressupost municipal de l’any 2008, resulta que el romanent de 
tresoreria, calculat d’acord amb el que estableix l’article 191.2 del Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, és negatiu (- 627.246,90 euros).  
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Les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar que no van poder ser  
aplicades al pressupost de 2008 sumen 293.659,07 euros, el reconeixement 
extrajudicial de les quals ha estat objecte d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb el Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures 
extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendent de pagament amb empreses i autònoms, ha estat aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el pla de sanejament econòmic financer 2009 – 2014 en el qual 
s’estableixen les mesures que permetran eixugar el romanent negatiu i aplicar al 
pressupost del present exercici  les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar 
que no van poder ser  aplicades al pressupost de 2008; a partir d’una operació 
d’endeutament bancari per import de 920.905,97 euros, a amortitzar en un termini de 
sis anys. 
 
La concertació de la referida operació d’endeutament bancari permet absorbir la 
contractació del préstec excepcional per import de 175.596,63, previst inicialment al 
pressupost municipal, el destí del qual és coincident amb aquesta operació i la licitació  
de la qual va ser declarada deserta per acord del Ple de 5 de juny de 2009. També 
permet la disminució de la previsió inicial d’ingressos del capítol 9 fins  a 306.619,17 € 
equivalent al superàvit pressupostat inicialment, que ara es substitueix.      
 
En conseqüència, l’operació d’endeutament puja 920.905,97 euros i aquests majors 
ingressos que es produiran habiliten crèdit pressupostari suficient  per aplicar al 
pressupost del present exercici  les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar 
que no van poder ser  aplicades al pressupost de 2008 que sumen 293.659,07 euros i 
per eixugar el romanent  de tresoreria negatiu de la darrera liquidació pressupostària 
aprovada per import de 627.246,90 euros. 
 
El resum comptable de la modificació que es proposa és el següent:  

A) DESPESES 
 
A1.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L'ESTAT DE DESPESES PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT :    293.659, 07 €  
                                                                                         
 Partida Explicació Import 
A 1.12000 Retribucions bàsiques funcionaris oficines 696,19 
B 4.13100 Retribucions personal laboral Serv. Generals 1.749,31 
C 3.16000 Seguretat social 16.115,47 
D 4.21001 Vinculació jurídica funció 4 capítol II 234.695,71 
E 3.22007 Vinculació jurídica funció 3 capítol ll 3.775,14 
F 9.22708 Vinculació jurídica funció 9 capítol II 3.406,16 
G 0.31000 Vinculació jurídica funció 0 capítol III 15.639,02 
H 0.91300 Amortització de préstecs  17.582,07 
  TOTAL  293.659,07 
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JUSTIFICACIÓ: 
 
Suplementació de crèdits suficients que permeti aplicar al pressupost del present 
exercici  les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar que no van poder ser  
aplicades al pressupost de 2008, el reconeixement extrajudicial de les quals ha estat 
objecte d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament.  
 
B) ELIMINACIÓ TOTAL DEL ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU  
 
B1.-  HABILITACIÓ DE SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI PER A EIXUGAR EL 
ROMANENT DE TRESORERIA NEGATIU PROCEDENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2008  (627.246,90 €): 
 
JUSTIFICACIÓ: 
 
S’estableix un desnivell pressupostari positiu pel mateix import del romanent de 
tresoreria negatiu procedent de la liquidació del pressupost del 2008 que puja 
627.246,90 euros, el qual absorbeix el superàvit pressupostari inicialment aprovat per 
import  de 306.619,63 euros corresponent a l’ import del romanent negatiu de la 
liquidació del 2007, quantitat que es disminueix de la previsió inicial d’ingressos del 
capítol 9.    
 
C)  INGRESSOS    - PROCEDÈNCIA DELS FONS- :   
 
Per tal de fer front a les esmentades atencions, de conformitat amb la legislació vigent 
en la matèria, es recorrerà a majors ingressos  
 
C.1.- MAJORS INGRESSOS :   920.905,97 € 
 
   Partida                                  Explicació                                                             Import 

A 917.01 Préstec fora del sector públic RD-L 5/2009 Sanejam. Fin. 920.905,97 

  
TOTAL 

 
920.905,97 

 
JUSTIFICACIÓ: 
   
Majors ingressos procedents de la concertació d’una operació de crèdit per import de 
920.905,97 € a concertar a l’empara del Reial Decret Llei 5/2009, de mesures 
extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms.   
 
De conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, l’expedient pot quedar concretat  
com s’indica en el següent resum : 
 

IMPORT DE LES OBLIGACIONS 293.659,07 € 
IMPORT DEL FINANÇAMENT DISPONIBLE 920.905,97 € 
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 627.246,90 € 
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Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable del Sr. 
Secretari Interventor i tenint en compte que no significa modificació ni detriment dels 
serveis afectats, es proposa al Ple l'adopció del següent acord : 
  
1r.- APROVAR inicialment l'expedient  1/2009 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l'entitat de l'exercici 2009, en els termes assenyalats anteriorment, 
restant el pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 

I N G R E S S O S 
CAPÍTOL INICIAL INCREMENT DISMINUCIÓ DEFINITIU 
I.- IMPOSTOS DIRECTES   1.110.500,87        1.110.500,87    
II.- IMPOSTOS INDIRECTES      101.217,14        101.217,14    
III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS   1.421.496,00        1.421.496,00    
IV TRANSFERENCIES CORRENTS   1.108.580,00        1.108.580,00    
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS        30.710,00         30.710,00    
VI.- ALIENACIÓ D'INVERS. REALS                      -                                -      
VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL   1.102.805,00        1.102.805,00    
VIII.- ACTIUS FINANCERS      108.071,00               108.071,00    
IX. PASSIUS FINANCERS      399.560,63     920.905,97    306.619,17        1.013.847,43    
TOTAL INGRESSOS    5.382.940,63    920.905,97    306.619,17       5.997.227,44    

 
D E S P E S E S 
CAPÍTOL INICIAL INCREMENT DISMINUCIÓ DEFINITIU 
I.- DESP. DE PERSONAL      1.124.673,29           18.560,97        1.143.234,26    
II.- BENS CORRENTS I DE SERVEI     1.711.387,21    241.877,01          1.953.264,22    
III.- DESPESES FINANCERES        107.445,92           15.639,02            123.084,94    
IV TRANSFERENCIES CORRENTS          90.617,04                    0,00               90.617,04    
VI.- INVERSIONS REALS     1.805.087,00                         -            1.805.087,00    
VII.- TRANSFERENCIES CAPITAL          13.500,00                         -                 13.500,00    
VIII.- ACTIUS FINANCERS            9.000,00                         -                   9.000,00    
IX. PASSIUS FINANCERS        214.611,00           17.582,07             232.193,07    
TOTAL DESPESES      5.076.321,46        293.659,07                          -          5.369.980,53    

 
2n.- SOTMETRE l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació 
inicial en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
La proposta resulta APROVADA per sis vots a favor dels senyors: Esteve Pujol i 
Badà, Joan Guillaumes i Vila, Miquel Sala i Planella, Josep Juncà i Vidal, Marc 
Navarro i Moya  i Lourdes Puigmal i Claravall, membres del Grup Municipal PSC-IdeC, 
que constitueixen la majoria absoluta del Ple de la Corporació,  i un vot en contra  del 
senyor F. Xavier Collboni i Sala del Grup ESQUERRA-AM. 
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3.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ ESPECIAL D’ENDEUTAMENT (R.D.L. 
5/2009) 

Atesa la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 101 de 25 d’abril de 2009 del 
Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per 
facilitar el sanejament dels deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms. 

Atès que, de conformitat amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret-Llei 5/2009, 
de 24 d’abril, aquesta Entitat ha liquidat els seus pressupostos de 2008 amb romanent 
de tresoreria negatiu i té obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar al 
pressupost de 2008 i per tant té la possibilitat de finançar el seu import amb 
endeutament bancari. 

Atès el pla de sanejament redactat per la Intervenció municipal en data 15 de maig, de 
conformitat amb el que estableix l’article 3.1 del Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril. 

Atès l’informe de Secretaria, emès en data 15/05/2009, sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per concertar l’operació. 

Atès l’informe d’Intervenció, de data 15/05/2009, sobre el compliment dels requisits 
exigits pel Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, i la viabilitat raonada del pla de 
sanejament, emès en sentit favorable. 

Atès que en data 15/05/09, es va aprovar per Junta de Govern Local l’inici de tràmits 
per a concertar una operació especial d’endeutament amb destí al sanejament 
financer de l’Ajuntament. 

De conformitat amb allò que disposa el Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, de 
mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les Entitats Locals el sanejament dels 
deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms,  

Es proposa al Ple el següent ACORD: 

PRIMER. Adjudicar la concertació de l’operació d’endeutament d’acord amb el Reial 
Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril, per finançar l’import de 920.905,97 euros 
corresponents al saldo negatiu del romanent de tresoreria per a despeses generals de 
2008 (627.246,90 euros) i l’import de les obligacions vençudes i exigibles que van 
quedar pendents d’aplicar al pressupost  (293.659,07 euros), en les condicions 
següents: 

— Comissions: 
 D’obertura: 0,40% 
 D’amortització anticipada: 0,00% 
 Termini: sis anys (4 anys + 2 de carència). 
 Disposició: plena a la signatura de la pòlissa 

— Tipus de referència: Euribor trimestral. 
— Diferencial sobre la referència:2,25 punts 
— Revisió: Trimestral. 

 
SEGON. Aprovar el pla de sanejament en els termes que consten en el document 
annex i que es considera part integrant del present Acord. 

 
TERCER. Notificar el present acord d’adjudicació a les entitats financeres que no han 
resultat adjudicatàries. 
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QUART. Notificar a l’entitat “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”, que ha resultat 
adjudicatària de l’operació, el present Acord. 

 
CINQUÈ. Comunicar, en el termini màxim d’un mes des de la concertació de l’operació, 
al Ministeri d’Economia i Hisenda, les característiques financeres concertades 
acompanyades d’un resum del pla de sanejament. 
 
La proposta resulta APROVADA per sis vots a favor dels senyors: Esteve Pujol i 
Badà, Joan Guillaumes i Vila, Miquel Sala i Planella, Josep Juncà i Vidal, Marc 
Navarro i Moya  i Lourdes Puigmal i Claravall, membres del Grup Municipal PSC-IdeC, 
que constitueixen la majoria absoluta del Ple de la Corporació,  i un vot en contra  
del senyor F. Xavier Collboni i Sala del Grup ESQUERRA-AM. 
 
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ NOMEMAMENT VOCALS CONSELL RECTOR DE LA  
FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU  ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON. 
 
Vist l’article 9 dels estatuts de l’organisme autònom Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz de Camprodon que regula que la presidència del Consell Rector l’ostentarà  
l’alcalde i que la resta del vocals seran nomenats pel Ple de la Corporació, concretant 
que:  
  

a) Tres dels quals seran designats a proposta de la Família Albéniz. 
b) La resta es designaran entre persones qualificades en relació amb les finalitats i 

activitats de l’organisme.  
     
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
     
Primer.- Nomenar membres del Consell Rector de la Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz de Camprodon les següents persones:  
 
a) A proposta de la família: 

• Sr. Alfonso Alzamora  i Albéniz – nét d’Isaac Albéniz  
• Sr. Alfonso Alzamora i Gras – besnet d’Isaac Albéniz  
• Sr. Juan Amat i i Cortés – estudiós d’Isaac Albéniz  

 
b) Persones qualificades: 

• Sr. Jordi Berdala i Vidal –  persona qualificada  
• Sr. Josep A. Juncà i Vidal – portaveu del grup municipal PSC-IdeC. 
• Sr. Daniel Birba i Cuffí –  portaveu del grup municipal CiU 
• Sr. Xavier Collboni i Sala – portaveu del grup municipal ESQUERRA-AM 
 

Segon.- Comunicar aquest acord als regidors afectats i a les persones interessades. 
 
El Sr. Alcalde indica que aquest punt, que inicialment estava previst pel Ple ordinari de 
finals de mes, s’ha posat a l’ordre del dia d’avui per tal d’agilitzar el funcionament de la 
Fundació.  
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La proposta, explica el Sr. Alcalde, s’ha fet d’acord amb el que regulen els estatuts i 
seguint la tònica de la composició del Consell Rector de la Fundació en l’etapa 
anterior.  Anuncia una reunió per aquesta propera quinzena.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels set membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són, les vint-i-dues hores i disset minuts; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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