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  ACTA NÚM. 2/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 27 DE MARÇ  DE  2009 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
22:10 hores del dia 27 de març  de 2009,  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 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30/01/2009) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 

a. DECRETS  
b. JUNTES DE GOVERN 

3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I 
EL SEU ORGANISME AUTÒNOM PER A  L’EXERCICI 2008.  

4. PROPOSTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2009. 
5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES 

ORDINÀRIES  (174.391,40 €). 
6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECS A CURT TERMINI PER ATENDRE 

NECESSITATS TRANSITÒRIES DE TRESORERIA PER IMPORT DE 880.000,- € 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL 
RIPOLLÈS.  

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE CONSTITUCIÓ FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU  
ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON I DELS ESTATUTS QUE L'HAN DE REGIR. 

9. ACORD D’ADHESIÓ A LA CANDIDATURA VALLESPIR & HAUTES ASPRES, PAYS D’ART ET 
HISTOIRE (Pyrénées-Orientals).  

10. ACORD DE SUPORT DE RECLAMACIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GRATUÏTAT 
DEL MENJADOR ESCOLAR PER ALS ALUMNES QUE RESIDEIXEN EN NUCLIS AGREGATS 
O EN MASIES ALLUNYADES DEL NUCLI URBÀ. 

11. MOCIÓ FMC-ACM SOBRE 30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 
12. MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ:  

a. Reivindicar la inclusió de Beget i Rocabruna en el Pla “Catalunya Connecta”  
b. Demanant garanties de la reubicació de la Capella del Roure i proposant que és deixi 

constància, un cop hagi estat traslladada, de la seva existència en el c/. Freixenet.  
c. Demanant que s’iniciï la recuperació de totes les rajoles que contenen diverses 

màximes i dites, i que estaven ubicades en els diferents carrers de la Vila.  
13. PRECS I PREGUNTES 

 
 

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

Assistents: 
 

 Esteve Pujol i Badà 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Martí Pujol i Suriñach 
 Miquel Sala i Planella 
 Josep Juncà i Vidal  
 Marc Navarro i Moya  
 Lourdes Puigmal i 

Claravall 
 Daniel Birba Cuffí 
 Xavier Sala i Pujol 
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Núria Mas i Soler 
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1.- APROVACIÓ D’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 30 DE GENER DE 
2009. 
 
Es sotmet  a la consideració del Ple l’acta de la sessió extraordinària celebrada del dia 30  
de gener, que resulta  APROVADA  per unanimitat dels assistents, sense esmenes ni 
correccions.   
 
El Sr. Birba comenta que seria interessant afegir referència a la gravació de forma 
similar a com es fa en les actes dels judicis, atès que hi ha referències que 
requereixen matisos.  
 
El Sr. Alcalde indica que s’haurà de mirar si la regulació legal a l’efecte ho permet.  
   
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 

a) INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.- Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
19.01.09 Contractació temporal caràcter urgent plaça de vigilant funcionari interí.  
23.01.09 Ajornament termini d’un mes acta de pagament preu just terrenys 

expropiats zona d’aparcaments de la Costinyola. 
03.02.09 Requerint documentació soterrament línia del Molladic. 
05.02.09 Incoació expedient legalització central hidroelèctrica “Matabosch”. 
16.02.09 Manifestant a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon impossibilitat fer 

front increment quotes que l’Ajuntament de Camprodon aporta. 
18.02.09 Requerint documentació construcció depuradora de Font Rubí. 
25.02.09 Requerint documentació connexió xarxa clavegueram ctra. St. Joan, 6. 
06.03.09 Traslladant requeriment OGAU legalització Deixalleria tipus A. 
06.03.09 Concedint llicència per lactància i conciliació vida familiar directora llar. 
17.03.09 Requerint documentació construcció habitatge c/. Devesa Nova, 861 Font 

Rubí. 
20.02.09 Aprovació liquidació Pressupost General exercici 2008.  
 

b). INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.- Junta de Govern Local.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de 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  
4/2009 30 de gener de 2009 
5/2009 6 de febrer de 2009 
6/2009 13 de febrer de 2009 
 
El  Sr. Birba i el Sr. Collboni demanen diversos aclariments sobre el contingut de la 
informació facilitada que són oferts pel Sr. Alcalde i el Sr. Juncà.  



3 

3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM PER A L'EXERCICI 2008. 
 
En compliment del que preveu la Llei Reguladora de les Hisendes Local, l'Alcaldia-
presidència ha aprovat la liquidació del Pressupost General de Corporació i del seu 
organisme autònom l'Hospital Geriàtric Municipal per exercici 2008, mitjançant Decret, 
tal com es preveu en la resolució i normativa abans esmentada es dóna compte al Ple de 
la Corporació. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que oportunament es convocarà la Comissió Especial de 
Comptes per a estudiar i debatre el compte general del pressupost liquidat.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A 
L’EXERCICI  2009 

 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2009, 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. 
 
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. I es contempla un superàvit pel mateix 
import del romanent de tresoreria negatiu procedent de la liquidació de l’exercici 2007.  
 
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 . 
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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 2009 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 1.110.500,87 

   
1.110.500,87 € 

Capítol  II  Impostos 
Indirectes    101.217,14  

   
101.217,14 € 

Capítol III  Taxes i 
altres ingr. 1.421.496,00  

 
582.196,00  

 
22.760,00 

 
2.026.452,00 € 

Capítol IV  Transfer. 
Corrents 1.108.580,00  

 
347.893,00 

 
369.881,09 1.813.273,00 € 

Capítol V   De 
patrimoni      30.710,00  

 
  25.048,00  

  
55.758,00 € 

Capítol VI   Aliació 
inv. Reals    0  

   
0,00 € 

Capítol VII  Transfer. 
Capital 1.102.805,00  

   
1.102.805,00 € 

Capítol VIII Actius 
financers   108.071,00  

  
108.071,00 €  

Capítol IX  Passius  
Financers 399.560,63  

   
399.560,63 € 

Totals INGRESSOS 5.382.940,64 955.137,00 392.641,09 6.717.637,64 € 
  
DESPESES:   
      
CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P.M.I.A CONSOLIDAT
Capítol I  Desp. 
Personal 1.124.673,29 

 
778.191,00  

 
20.967,67 

 
1.923.831,96€ 

Capítol II Béns 
corrents/serveis  1.711.387,21  

 
164.851,00  

 
370.773,78 

 
2.247.011,99€ 

Capítol III Desp. 
Financeres 107.445,92 

 
        95,00  

  
107.540,92€ 

Capítol IV Tranfer. 
Corrents      90.617,04  

  
899,64 

 
78.435,59 € 

Capítol VI Inversions 
Reals 1.805.087,00 

 
       12.000  

  
1.817.087,00€ 

Capítol VII Tranfer. 
Capital      13.500,00  

   
   13.500,00 € 

Capítol VIII Actius 
financers        9.000,00  

  
9.000,00 €  

Capítol IX Passius 
Financers   214.611,00  

   
214.611,00 € 
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Totals DESPESES 5.076.321,46    955.137,00  392.641,09 6.411.018,45 € 
 
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 2009. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2009. 
 
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.- APROVAR la formalització de les operacions de préstec a  llarg termini 
previstes al pressupost i a les bases d’execució per atendre necessitats transitòries de 
tresoreria i per a finançar les inversions, respectivament,  fins a l’import global que s’hi 
preveu i facultar expressament al Sr. Esteve Pujol i Badà, Alcalde president d’aquesta 
Corporació per a concertar-les, establint que aquest acord és condicionat a l’aprovació 
definitiva del pressupost. En tot cas, els contractes s'hauran d'ajustar a les següents 
clàusules:    
Tipus d'Interès: Variable indexat a euribor    
Diferencial màxim sobre euribor:  1,50 punts 
Comissió d'obertura màxima: 0,15% 
Termini: d’acord amb les Bases d’Execució 
Comissió d'amortització anticipada: 0% 
 
Sisè.- 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 el pressupost ha representat especials dificultats a l’hora de 
poder ajustar les despeses necessàries i els ingressos disponibles donada la situació 
de dificultat econòmica que repercuteix en els ingressos municipals, motiu pel qual, no 
es va poder aprovar al desembre perquè ha requerit una especial atenció.  Recorda 
que els ingressos dels municipis continua essent  una assignatura pendent quan es 
compleixen els primers 30 anys d’ajuntaments democràtics.  
 
Remarca que es tracta d’un pressupost de contenció tenint en compte que es disposa 
de 1.100.000 euros menys d’ingressos que l’any passat, cosa que ha obligat a ésser 
especialment curosos amb les despeses, la major part de les quals són fixes.  
 
També indica que es contempla una important reducció d’inversions tot mantenint un 
volum important d’1.805.000 euros malgrat la crisi; dels quals, el 82% es finança amb 
recursos aliens que és la clau per a   poder invertir i poder ajudar la sector de l’obra 
pública.  
 
El Sr. Birba manifesta l’oposició rotunda, absoluta i contundent del Grup de CiU al 
pressupost, el qual considera una presa de pèl amb previsions totalment irreals 
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d’ingressos que no es produiran i de despeses ajustades únicament per quadrar.  
Posa com a exemples per a il·lustrar la seva afirmació els següents: d’ICIO es manté 
la mateixa previsió d’ingrés malgrat la crisi. Afirma que no té sentit. De taxa per 
expedició de documents només es van recaptar 1.800 euros i en canvi es preveuen 
6.000.  Per taxa d’obertura d’establiments es van ingressar 6.600 i es pressuposten 
12.000. La taxa per recollida de residus mereix un capítol especial, afirma, atès que 
s’incrementa un 20% i genera beneficis de forma il·legal de 100.000 euros més 
d’ingressos que de despeses del servei. L’any passat es va dir que servien per a 
finançar els contenidors soterrats, però no s’han produït despeses per contenidors i es 
continua cobrant igualment. La taxa d’aigua s’incrementa un 20%. La taxa per 
ocupació amb materials de construcció es manté en 16.000 euros igual que l’any 
passat sense tenir en compte la situació de crisi. La partida 399, d’altres ingressos la 
troba exagerada. Per transferències de la Generalitat es preveuen més ingressos dels 
que van arribar l’any passat. I al Capítol IX, dipòsits i fiances, igual.  
 
Pel que fa a les despeses, continua el Sr. Birba, al Capítol 1, de personal,  es preveu 
un increment del 6,9% quan s’hauria de reduir per menys  personal d’aigua i de la 
Mancomunitat. El Capítol 2, despeses en bens corrents i de servei,  s’incrementa un 
6,73% que en realitat suposa més d’un 20%. Pregunta el motiu pel qual no s’ha previst 
la despesa de lloguers de locals pel trasllat durant el temps que durin les obres de la 
Casa de la Vila. La partida de maquinària s’ha reduït a 20.000, quan l’any passat amb 
28.618 es va fer curt. Per la piscina es contemplen 6.000, quan l’any passat hi havia 
12.000 i es van gastar 5.000. La partida d’estudis i treballs tècnics la considera massa 
elevada. La partida de recaptació és supèrflua i injustificada. L’aigua no només no 
baixa la despesa, com es va dir,  sinó que s’incrementa. I la partida de festes està per 
sota de la despesa efectuada cosa que denota imprevisió.  
 
Segueix el Sr. Birba: el Capítol 3, despeses financeres,  no contempla els nous 
préstecs del 2009. El Capítol 4, transferències corrents,  contempla molta més 
despesa i en canvi no s’inclou protecció civil. I al Capítol 6, inversions reals, no 
apareixen ni la Casa de la Vila ni el Passeig Maristany que s’estan executant, en 
resum, que no lliga amb l’execució d’obres de l’any 2008. Considera temerària la 
previsió d’ingressos del pressupost de la Fundació Isaac Albéniz i pregunta si estan 
lligades totes les subvencions. Posa de manifest que l’any passat es van preveure 
92.000 euros procedents de l’INAEM que no es van ingressar i pregunta si estan 
inclosos en els 150.000 d’aquest any.  
 
Conclou el Sr. Birba afirmant que totes aquestes qüestions motiven la seva negativa al 
pressupost que no pot obtenir el vot favorable del seu grup de cap de les maneres.  
 
El Sr. Collboni indica que Esquerra també votarà que no al pressupost. Tot i que no 
creu necessari repetir comparacions ja esmentades, fa notar que els ingressos 
ordinaris es redueixen i en canvi, les despeses ordinàries no. Opina que en època de 
crisi l’increment de la taxa d’escombraries no és correcte; i que les inversions, sense el 
Fons Estatal d’Inversions ni les quotes de particulars es reduirien a 800.000 euros, 
cosa que no és per tirar coets. Considera que el fet de que s’hagin previst diverses 
obres d’acabats significa que els projectes estaven mal calculats o que hi ha hagut 
manca de control de les obres.  Indica, finalment, que s’haurien de replantejar el 
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funcionament del museu, a la vista del desfase entre ingressos i despeses: 1.500 
euros d’ingressos contra 29.000 de despeses.  
 
El Sr. Alcalde contesta que ja li agradaria a ell que algunes de les observacions  
escoltades fossin veritat, cosa impossible, per altra banda, atès que algunes són 
contradictòries. Afirma que quan et veus obligat a retallar has de reduir despesa i això 
és dolorós perquè algunes coses no es podran fer en funció de les prioritats.    
 
Retreu, el Sr. Alcalde al Sr. Birba, que algunes de les dades que ha donat són errònies  
i d’altres poc significatives; i en aquest sentit explica que en la previsió d’ingressos: 
l’ICIO contempla un descens del 56%, les plusvàlues un 42,5% menys i les llicències 
d’obra un 27,63%. Afirma que el Capítol 2 s’ha reduït un 56% i el Capítol 3 un 21,74%, 
no per gust sinó per força, i això comporta un ajust dolorós de les despeses.  
 
Explica, el Sr. Alcalde que en l’apartat de despeses, el Capítol 1, de personal, 
s’incrementa un 1,9% en relació als drets reconeguts del l’exercici anterior, tot i que es 
contempla l’increment salarial del 3% que s’ha d’aplicar per Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat  i els plans d’ocupació a desenvolupar que venen subvencionats. 
Indica que l’Ajuntament va assumir la titularitat de la contractació de l’AODL de la 
Mancomunitat que ja s’ha acabat.  
 
Continua el Sr. Alcalde explicant que al Capítol 2 de despeses en bens corrents i de 
serveis es contempla una reducció global del 2,35% en relació amb les  obligacions 
reconegudes l’any 2008, cosa que suposa deixar de fer les actuacions que no siguin 
imprescindibles.  En relació amb la partida per projectes i estudis tècnics, afirma que 
per tal de fer obres s’han de tenir redactats els projectes. La partida del servei d’aigua 
contempla també la xarxa de Font Rubí tant a ingressos com a despeses i aquesta és 
la seva principal variació. Assegura que la dotació per a interessos i amortitzacions és 
correcta donat que en cas contrari no es podria aprovar el pressupost i així es 
contemplaria a l’informe preceptiu d’intervenció. Aconsella al Sr. Birba que es miri la 
normativa sobre incorporació de romanents de crèdit i comprovarà que els crèdits 
corresponents a inversions en execució s’incorporen al pressupost  després de la seva 
aprovació. Amb el Sr. Collboni discrepa en relació amb la consideració dels mèrits que 
suposa fer inversions malgrat les poques possibilitats de recursos propis, cercant els 
recursos necessaris per continuar invertint.  Remarca que del 1.800.000 euros 
d’inversió, 1.000.000 euros provenen d’altres administracions i particulars.  
 
En relació amb les obres d’acabats previstes explica, el Sr. Alcalde, que es contempla 
posar herba artificial al pati de la llar d’infants d’acord amb l’AMPA i que al Maristany 
ha aparegut una mina i s’ha d’afrontar la seva adequació motiu pel qual s’ha de 
preveure la seva dotació al pressupost per responsabilitat.  
 
Pel que fa a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz, el Sr. Alcalde, incideix en 
l’excepcionalitat deguda a la commemoració del 100 i 150 aniversari. Afirma que els 
ingressos estan consolidats. Manca pressupostar els ingressos procedents de la 
Generalitat perquè encara no estan confirmats tot i que hi haurà una aportació 
significativa que s’incorporarà com a majors ingressos. Explica que els 150.000 euros 
procedents de l’INAEM estan inclosos específicament als Pressupostos Generals de 
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l’Estat a través d’una esmena del Grup Socialista al Congrés de Diputats i, a més a 
més està confirmada la subvenció i autoritzat el seu pagament.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord amb el Sr. Collboni en que hi ha una gran 
desproporció entre ingressos i despeses del museu i afirma la voluntat de racionalitzar 
la despesa. 
 
En un nou torn d’intervencions, el Sr. Birba afirma que cal fer quatre precisions: afirma 
que no totes les observacions que ha fet en la seva primera intervenció eren 
anecdòtiques i que la suma de totes és significativa. Indica que quan es preveu un 
préstec s’ha de preveure la despesa que comportarà. Les comparacions les han fet 
amb la realitat del 2008  i no amb el pressupost inicial del 2008 que és un engany. 
Insisteix en que l’any passat es van pressupostar 92.000 euros procedents de l’INAEM 
que no s’han cobrat ipregunta si estan inclosos en els 150.000 d’aquest any.  
 
El Sr. Collboni indica que el Fons Estatal d’Inversió Local també es finança amb els 
impostos dels veïns de Camprodon que així es recuperen. Es pregunta quan es devia 
ingressar els anys anteriors del museu a la vista que l’any 2008 només es van 
ingressar 1.500 euros.  
 
El  Sr. Alcalde respon que l’any 2008 es van pressupostar 12.000 euros procedents de 
l’INAEM i no 92.000 i que, en tot cas, no són aquests els 150.000 d’aquest any. Afirma 
que la suma dels capítols és la que és independentment que hi hagi algunes 
diferències significatives en algunes partides concretes.  
 
El Sr. Xavier Sala incideix en que el seu Grup, CiU, ha fet comparacions amb el que 
realment s’ha fet i no amb el que es va pressupostar.   
 
El Sr. Alcalde respon que per aquest motiu s’han fet els ajustos a la baixa i quan es 
faci la liquidació del pressupost es podrà comprovar.  
 
El Sr. Birba demana disculpes perquè efectivament són 12.000 i no 92.000 euros la 
quantitat pressupostada al 2008 procedent de l’INAEM i s’ha confós per dificultats en 
la comprensió de la seva pròpia lletra.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels membres 
del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre vots en contra  dels tres regidors del Grup CiU i 
del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   
 
 
5.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECS PEL FINANÇAMENT DE 
DESPESES ORDINÀRIES  (174.391,40 €) 
 
El pressupost municipal vigent preveu l’obtenció d’ingressos, a través de la 
contractació d’un préstec extraordinari, per atendre el pagament de despeses 
ordinàries, per un import de 174.391’40€. 
 
La contractació del préstec es troba expressament exclosa de l’àmbit de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, tal com contempla el seu article 4.1.I. No obstant, en 
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ares a la transparència i eficiència de la gestió, hom considera convenient l’aprovació 
d’un plec de clàusules que ordenen la contractació i garanteixin l’adjudicació de la 
forma més avantatjosa pel municipi.  
 
L’òrgan competent per aprovar el plec de clàusules és el Ple, pel fet de ser l’òrgan de 
contractació, tal com resulta de l’article 177.5 del text refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals; que condiciona, a més a més, la concertació a les següents 
limitacions:  
 

• Que el seu import  total anual no superi el cinc per cent dels recursos per 
operacions corrents del pressupost de l’ entitat. 

• Que la càrrega financera total de l’entitat, inclosa la derivada de les operacions 
projectades, no superi el 25 per cent dels expressats recursos. 

• Que les operacions quedin cancel·lades abans de que es procedeix a la 
renovació de la Corporació que les concerti. 

 
Vist l’informe favorable del Secretari Interventor,  
 
Al  Ple es proposa:  
 
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació d’un préstec per import de 
174.391,40€ amb destí al finançament a despeses ordinàries i l’aprovació  del  plec de 
clàusules administratives particulars que hauran de regir la seva adjudicació.  
 
Segon.- CONVOCAR un mínim de tres entitats bancàries, a l’efecte de que presentin 
la seva millor oferta amb subjecció al ple de clàusules aprovat, establint com a data 
límit de presentació de proposicions fins les 14 hores del dia 23 d’abril,  al registre 
general de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- APROVAR  la constitució d’una mesa de contractació integrada pels següents 
membres:  
-Sr. Esteve Pujol i Badà, alcalde, que actuarà com a president de la mesa. 
-Sr. Luis López i Garcia, vocal (secretari interventor de la corporació). 
-Sr. Josep Juncà i Vidal, vocal (portaveu del Grup PSC-IC). 
-Sr. Daniel Birba i Cuffí , vocal (portaveu del Grup CiU). 
-Sr. Xavier Collboni i Sala, vocal (portaveu del Grup Esquerra-AM) 
-Sra. Fina Jordà i Roura, (tresorera de la corporació) que actuarà com a secretària de 
la mesa. 
 
La mesa de contractació es constituirà el primer divendres dia hàbil després de la 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds, a les 12 hores. 
 
Quart.- FACULTAR al Sr. Alcalde, Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè dugui a terme totes 
les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.     

 

El Sr. Alcalde explica que es contracta un préstec fins el límit que permet la llei per tal 
de pal·liar els efectes negatius que es pateixen com a conseqüència de la situació 
econòmica.  
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El Sr. Birba indica que el seu Grup, CiU, s’oposa rotundament. Opina que és greu i 
que no ho subscriuen de cap de les maneres. Afirma que no comparteixen el criteri de 
keynesià de deure molts diners per tal de que el problema sigui dels altres.  
 
El Sr. Xavier Sala opina que la proposta manifesta la irrealitat dels pressupostos atès 
que es necessita un préstec per finançar el funcionament de l’Ajuntament.  Afirma que 
l’endeutament es situa en 3,5 milions d’euros i supera els recursos ordinaris del 
pressupost, cosa que qualifica de greu i preocupant perquè el préstec no és per 
inversions.  
 
El Sr. Collboni es mostra contrari a la proposta i pregunta si és legal contractar un 
préstec que no vagi destinat a inversions.  
 
El Sr. Secretari indica que a l’expedient hi ha l’informe jurídic preceptiu en el que es 
concreten les possibilitats, requisits  i limitacions legals que imposa l’article 177.5    del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals al qual s’ajusta la proposta.  
 
El Sr. Alcalde explica que en aquests moments es produeixen menys ingressos cosa 
que provoca dificultats per pagar als proveïdors i per aquest motiu es contracta aquest  
préstec, per poder pagar i evitar la morositat.  Indica que hi ha subvencions 
concedides que no s’ingressen tot i haver estat pagades les despeses per 
l’Ajuntament. Manifesta que no volen agreujar la situació econòmica dels proveïdors i 
assegura que el nivell d’endeutament està regulat legalment,  estableix el límit del 
deute viu en el 110 per cent  i aquest Ajuntament està al 85,24% en una situació molt 
millor que la majoria d’ajuntaments i un percentatge menor que el que hi havia a 31 de 
desembre de 2007.  Indica que de forma simbòlica, però necessària, s’han congelats 
les retribucions dels membres de la corporació.  
 
El Sr. Xavier Sala afirma que s’ha rebaixat el deute però no s’ha aprofitat per eixugar-
lo en època de bonança.  
 
Insisteix el Sr. Alcalde en que s’està en una situació millor que la major part 
d’ajuntaments.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels membres 
del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre vots en contra  dels tres regidors del Grup CiU i 
del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   
 
 
6.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECS A CURT TERMINI PER 
ATENDRE NECESSITATS TRANSITÒRIES DE TRESORERIA PER IMPORT DE 
880.000,- € 
  
L’article 51 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, estableix la possibilitat de concertar operacions de crèdit a curt 
termini, que no excedeixi d’un any, per tal d’atendre necessitats transitòries de 
tresoreria, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels recursos liquidats per 
operacions corrents en l’exercici anterior.   
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La contractació del préstec es troba expressament exclosa de l’àmbit de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, tal com contempla el seu article 4.1.I. No obstant, en 
ares a la transparència i eficiència de la gestió, hom considera convenient l’aprovació 
d’un plec de clàusules que ordenen la contractació i garanteixin l’adjudicació de la 
forma més avantatjosa pel municipi.  
 
L’òrgan competent per a la concertació d’aquesta operació de tresoreria és el Ple de la 
Corporació,  tal com resulta dels articles 274 i 53.1.o. del text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya  i de l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local, atès que  l’import del préstec supera el 15% dels recursos 
ordinaris liquidats en l’exercici anterior. 
 
Vist l’informe favorable del Secretari Interventor, es proposa al Ple de la Corporació,  
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de concertació del préstec a curt termini  i l’aprovació  
del  plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir la seva 
adjudicació,  per import màxim de 880.000,- € amb destí a cobrir necessitats 
transitòries de tresoreria.  
 
Segon.- CONVOCAR un mínim de tres entitats bancàries, a l’efecte de que presentin 
la seva millor oferta amb subjecció al plec de clàusules aprovat, establint com a data 
límit de presentació de proposicions fins les 14 hores del dia 23 d’abril,  al registre 
general de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- APROVAR  la constitució d’una mesa de contractació integrada pels següents 
membres:  
-Sr. Esteve Pujol i Badà, alcalde, que actuarà com a president de la mesa. 
-Sr. Luis López i Garcia, vocal (secretari interventor de la corporació). 
-Sr. Josep Juncà i Vidal, vocal (portaveu del Grup PSC-IC). 
-Sr. Daniel Birba i Cuffí , vocal (portaveu del Grup CiU). 
-Sr. Xavier Collboni i Sala, vocal (portaveu del Grup Esquerra-AM) 
-Sra. Fina Jordà i Roura, (tresorera de la corporació) que actuarà com a secretària de 
la mesa. 
 
La mesa de contractació es constituirà el primer divendres dia hàbil després de la 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds, a les 12 hores.  
 
Quart.- FACULTAR al Sr. Alcalde, Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè dugui a terme totes 
les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.     
 
Es donen per reproduïdes les intervencions del punt anterior.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels membres 
del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre vots en contra  dels tres regidors del Grup CiU i 
del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   



12 

 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS 
REGULADORS DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS 
ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS. 
 
 
Vist que el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del 
Ripollès (en endavant CEINR) ha comunicat a aquest Ajuntament l’acord d’aprovació 
del Text Refós dels Estatuts Reguladors i que és necessari la ratificació per part 
d’aquest Consistori, en tant que membre del CEINR. 
 
Vist el projecte deText Refós d’Estatuts Reguladors del CEINR i atès allò que disposen 
els articles 313 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Tenint en compte que es fa necessari recopilar totes les modificacions estatutàries 
aprovades des de la constitució d’aquest Consorci al 2004. 
 
En conseqüència, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.-  APROVAR el projecte de Text Refós dels Estatuts Reguladors del CEINR 
que consta a l’expedient instruït a l’efecte (s’adjunta com a Annex II). 
 
Segon.- DELEGAR la tramitació reglamentària de l’expedient al CEINR, per tal de 
sotmetre’l, juntament amb aquest acord, al tràmit d’informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis,  amb audiència als interessats i als 
demés ens locals que exerceixin la iniciativa de l’aprovació del Text Refós dels 
Estatuts Reguladors i de les demés actuacions necessàries fins a l’aprovació definitiva 
del text. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al CEINR als efectes oportuns. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels onze  
membres  que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE CONSTITUCIÓ FUNDACIÓ PÚBLICA 
MUSEU  ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON I DELS ESTATUTS QUE L'HAN DE 
REGIR. 
 
Atès l’acord plenari de data 30 de gener de 2009 aprovant inicialment la constitució de 
l’organisme autònom Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon i l’obertura 
d’informació pública al respecte 
 
Atès que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni 
suggeriment.  
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Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 201 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, és l'aprovació 
definitiva per part del Ple municipal. 
     
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
     
Primer.- Aprovar definitivament la constitució de la Fundació Pública Museu Isaac 
Albèniz de Camprodon com a organisme autònom de caràcter administratiu per a la 
gestió dels béns que han d'integrar el fons del Museu Isaac Albéniz i promocionar, 
divulgar i estudiar la personalitat i obra de l'insigne compositor i músic, català universal 
nascut a Camprodon. 
     
Segon.- Aprovar definitivament els Estatuts pels quals es regirà la Fundació Pública 
Museu Issac Albéniz de Camprodon i la relació de béns que se li adscriuen per al 
desenvolupament de les seves funcions, segons els documents adjunts en aquest acord. 
      
Tercer.- Publicar els presents acords i el text íntegre dels estatuts de l'organisme 
autònom per mitjà del BOP, del tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, i del web 
municipal i anunciar al DOGC la referència del BOP en què s'hagi verificat la publicació. 
     
Quart.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració de 
l'Estat testimoni fefaent d'aquests acords i dels Estatuts de l'organisme autònom, perquè 
en tinguin coneixement. 
     
Cinquè.- Instar la inscripció de l'organisme autònom a la secció corresponent del 
Registre d'entitats locals de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels onze  
membres  que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
9.- ACORD D’ADHESIÓ A LA CANDIDATURA VALLESPIR & HAUTES ASPRES, 
PAYS D’ART ET HISTOIRE (Pyrénées-Orientals).  
 
Vist el dossier elaborat pel Conseil de Développement du Pays Pyrénées-Mediterranée 
en el qual es constata que dins la proposta de candidatura s’hi inclouen els municipis 
de la Vall de Camprodon i de Sant Joan de les Abadesses.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR  l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon a la candidatura 
VALLESPIR & HAUTES ASPRES, PAYS D’ART ET HISTOIRE (Pyrénées-Orientals).  
 
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde per dur a terme totes les actuacions necessàries per a 
la tramitació i execució d’aquest acords. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels onze  
membres  que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  



14 

10.- ACORD DE SUPORT DE RECLAMACIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE 
LA GRATUÏTAT DEL MENJADOR ESCOLAR PER ALS ALUMNES QUE 
RESIDEIXEN EN NUCLIS AGREGATS O EN MASIES ALLUNYADES DEL NUCLI 
URBÀ. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès va prendre l’acord de sol·licitar al Departament 
d’Educació que es facin els tràmits necessaris per modificar el Decret 160/1996, de 14 de 
maig, per tal de garantir la gratuïtat del menjador escolar d’aquells alumnes que viuen en 
nuclis agregats o en masies allunyades del nucli urbà. Subsidiàriament en cas de no 
modificar el Decret 160/1996, en el sentit especificat, es demana que es doti partida 
pressupostària suficient per tal que els Consell Comarcals puguin atorgar ajuts que 
garanteixin la gratuïtat dels alumnes que viuen en nuclis agregats o bé en masies 
allunyades del nucli urbà, sense que vagi en detriment dels ajuts socioeconòmics que 
s’atorguen.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- DONAR suport a l’acord pres pel Consell Comarcal del Ripollès en data 22 de 
desembre de 2008 relatiu a la reclamació al Departament d’Educació de la gratuïtat del 
menjador escolar per als alumnes que resideixen en nuclis agregats o en masies 
allunyades del nucli urbà. 
 
 Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.  
 
El Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament ja es va definir al respecte a principis del curs 
escolar, mitjançant un acord de la Junta de Govern. Indica que el Consell Comarcal ha 
anat trampejant la situació com bonament ha pogut, fins ara que han sorgit més 
dificultats. Manifesta que la regulació a l’efecte constitueix una injustícia flagrant pels 
alumnes desplaçats del mateix municipi que afecta molt especialment a  famílies dels 
nuclis de  Camprodon.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels onze  
membres  que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
11.- MOCIÓ FCM-ACM SOBRE ELS 30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS. 
 
Els municipis democràtics complim 30 anys d’història. 30 anys en els que tots plegats 
hem treballat per transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui. 
Tant els que van assumir les responsabilitat de la gestió municipal aquell 1979, com 
els que ho han anat fent al llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de 
servei públic i l’entrega per complir cada any amb les noves necessitats de la 
ciutadania, tinguéssim o no les competències. Des dels primers ajuntaments 
constituïts al 79 fins a avui, molts homes i dones s’han implicat i han treballat pels seus 
veïns i veïnes. Però el 30è aniversari de la democràcia local és potser una bona 
oportunitat per reconèixer especialment la tasca desenvolupada per aquells que van 
constituir els primers consistoris. Aquells que, en un moment històric tan complicat 
com el que s’obria, van construir de zero el que han estat les bases per a tota la feina 
posterior.  
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 En aquests anys hem avançat, i hem avançat molt. Però també són molts els 
aspectes que queden per treballar. El més important, segurament, el del finançament. 
En 30 anys de democràcia local els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del 
nostre sistema de finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens 
reconeix per primera vegada competències pròpies. Però aquestes competències 
comporten unes obligacions que, tot sovint, no podem assumir per manca de recursos. 
Els ajuntaments reivindiquem, amb força i amb una sola veu, una nova Llei de finances 
locals.  
  
Els temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30 anys 
d’administració local és el que mou els ajuntaments: la vocació de servei a la 
ciutadania. És per això que hem de fer un pas més i fer autènticament partícips 
d’aquesta gestió els nostres veïns i veïnes. Hem de treballar per apropar la política 
local a les persones, apropar-los el que hem fet en 30 anys i el que volem fer en els 
anys que vindran. Tant el dia del municipi com en concret la celebració dels 30 anys 
ha de ser una celebració ciutadana, de la que hi puguin participar els veïns i veïnes. 
Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament aprova la següent moció:  
  
- Posar la bandera de la ciutat al balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril. 
  
- Organitzar jornades de portes obertes al consistori i als edificis emblemàtics de 

la ciutat que es considerin. 
  
- Editar material divulgatiu, com l’edició de revistes o llibres. 
  
- Organitzar exposicions informatives. 
  
- Participar en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració amb 

la Diputació, de reconeixement de celebració dels 30 anys d’Ajuntaments 
democràtics i reconeixement als electes del 79. 

 
- Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora 

d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel 
López Lozano, que fou el primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat 
1979-1983. López Lozano va ser ferit per un impacte de bala de la Guàrdia 
Civil mentre feia de mediador en un conflicte laboral en una empresa del 
polígon industrial Can Sucarrats, i a causa de l’impacte va quedar postrat en 
una cadira de rodes. Manuel López d’Abrera va esdevenir un símbol de la 
transició política, i una motivació per a molts companys i companyes de 
l’època.  

  
- Organitzar activitats informatives al voltant de la celebració per tal de difondre i 

donar a conèixer a la ciutadania el paper dels ajuntaments en els darrers 30 
anys. 

 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels onze  
membres  que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
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12.- MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ:  
 

a). Reivindicar la inclusió de Beget i Rocabruna en el Pla “Catalunya Connecta”  
 

El grup de CiU a l’Ajuntament de Camprodon compareix i manifesta que 
 
De conformitat el que contempla la normativa relativa a la forma que han 

d’adoptar les proposicions formulades pels grups municipals, es passa a formular la 
següent PROPOSICIÓ, en base als següents 

 
ANTECEDENTS 
 
ATÈS que per aquest Consell Comarcal es signaren els corresponents 

documents i protocols relatius al Pla “Catalunya Connecta”. 
 
ATÈSA la importància i abast de les qüestions a tractar en el referit Pla pel que 

fa a les comunicacions i a les noves tecnologies no sols a nivell de tota la Comarca, 
sinó també i específicament per Camprodon 

 
ATES que malgrat tot queden nombroses zones fosques en el municipi de 

Camprodon, tal com està recollit en el mateix Pla, i en especial les zones de 
Rocabruna i Beget 

 
Per tot el que s’ha exposat 
 
PROPOSA 
 
1er.- Que per aquest consistori s’acordi exigir a les instàncies corresponents, i 

en especial al Departament de la Generalitat, així com al Consell Comarcal, per a que 
s’articulin tots els mitjans a fi de que tot el municipi de Camprodon tingui la cobertura 
suficient i correcte 

 
2on.- Que, en particular, i juntament amb l’exigència demanada es tingui 

present els casos de Beget i Rocabruna. 
 
El Sr. Birba explica que es tracta d’aprofitar les possibilitats  que ofereix el Catalunya 
connecta demanant que s’incloguin els punts foscos del municipi i requerint que 
s’estengui el  pla del Ripollès.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord amb el fons de la proposta però afirma que no es pot 
votar degut a que Beget i Rocabruna estan contemplats a la zona de la Garrotxa i 
l’antena que els hi donarà cobertura està ubicada al municipi de Montagut i Oix i  ja està 
en marxa la seva instal·lació i la proposta d’acord entre les parts implicades.  
 
Proposa el Sr. Alcalde que, sense exigir el que ja s’està fent, per no caure en 
descortesia, la proposta es pot concretar en demanar a tots els òrgans implicats que 
agilitin les actuacions.  
 
El Sr. Birba, en nom de CiU i el Sr. Collboni d’Esquerra, es mostren d’acord amb 
l’esmena que proposa el Sr. Alcalde, amb la qual cosa la proposta modificada queda 
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aprovada per unanimitat sense necessitat de votació, per assentiment de tots els 
presents.   
 

 
b) Demanant garanties de la reubicació de la Capella del Roure i proposant que 
és deixi constància, un cop hagi estat traslladada, de la seva existència en el c/. 
Freixenet.  

 
El grup de CiU a l’Ajuntament de Camprodon compareix i manifesta que 
 
De conformitat el que contempla la normativa relativa a la forma que han 

d’adoptar les proposicions formulades pels grups municipals, es passa a formular la 
següent PROPOSICIÓ, en base als següents 

 
ANTECEDENTS 
 
ATÈS que per aquest Ajuntament, després de seguir-se tots tràmits 

corresponents, s’acordà l’enderroc i trasllat  de la  Capella del Roure; concretament 
segons la Junta de Govern celebrada en data 19 de desembre en que es procedeix a 
l’aprovació del 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 Mare de Déu trobada, tot suposant per 
tant un especial patrimoni que s’ha de conservar  

 
ATÈS que diferents punts relatius a l’esmentat trasllat (lloc de la reubicació, 

garanties de la seva execució i identificació d’on havia estat ubicada) no es veuen 
suficientment contemplats 

Per tot el que s’ha exposat 
 
PROPOSA al Ple 
 
1r.- Que és deixi constància, mitjançant la placa, monument, estela, o pel 

procediment que es consideri més oportú i s’acordi, de l’existència de la Capella del 
Roure i el punt on es descobrí aquesta Mare de Déu trobada, en la part del solar que 
quedi lliure un cop hagi estat reubicada.  

 
2on.- Que es requereixin les garanties necessàries (siguin del tipus que siguin) 

als professionals i empreses que hi intervinguin, a fi de que la seva reubicació no 
solament sigui duta a terme efectivament, sinó que ho sigui amb la major celeritat i els 
millors criteris; instant també que la  nova ubicació sigui consentida entre el major 
nombre d’instàncies i subjectes possible, convocant, de considerar-se necessari, les 
corresponents consultes.  
 
El Sr. Birba insisteix en que allò important és que es deixi constància del punt concret 
de la Mare de Deu Trobada.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’han fet les actuacions prèvies i s’ha establert la nova 
ubicació i només falta l’informe d’arquitectura i paisatge. Afirma que es compta amb 
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l’acord dels propietaris implicats. I demana que es suprimeixi el darrer paràgraf de la 
proposta per poder-la votar.   
 
El Sr. Collboni es mostra favorable a que quedi constància al lloc de l’actual ubicació de 
la Capella.  
 
El Sr. Birba manifesta que és conscient de que es troben davant de fets consumats i per 
tant, demana que a partir d’ara es busqui el màxim de consens. Accepta modificar la 
proposta afegint  “en el benentés” i suprimint les referències a les consultes ja fetes.  
  
La proposta modificada queda aprovada per unanimitat sense necessitat de votació, 
per assentiment de tots els presents.   
 
 
c) Demanant que s’iniciï la recuperació de totes les rajoles que contenen 
diverses màximes i dites, i que estaven ubicades en els diferents carrers de la 
Vila.  

 
El grup de CiU a l’Ajuntament de Camprodon compareix i manifesta que 
 
De conformitat el que contempla la normativa relativa a la forma que han 

d’adoptar les proposicions formulades pels grups municipals, es passa a formular la 
següent PROPOSICIÓ, en base als següents 

 
ANTECEDENTS 
 
ATÈS que per  aquest Ajuntament, en el seu moment, es va elaborar el 

corresponent catàleg de les edificacions existents a la Vila. 
 
ATÈS que sempre han existit una sèrie de rajoles en els diferents carrers, que 

contenen proverbis, dites i frases fetes, les quals han arribat a ser inclòs un tret 
característic de Camprodon, suposant un patrimoni que cal conservar. 

 
ATÈS que d’aquestes en queden només unes poques, essent nombroses les 

que han desaparegut. 
 
Per tot el que s’ha exposat 
 
PROPOSA  
 
1er.- La recuperació de totes les rajoles que contenen les diverses màximes i 

dites referides, i que estaven ubicades en els diferents carrers de la Vila. Es proposa 
doncs la recuperació de les que es tenen i la creació de noves quan calgui, així com la 
seva instal·lació, segons l’inventari que en el seu moment s’aportarà juntament amb la 
seva antiga ubicació.  

 
2on.- Que, un cop totes recuperades i instal·lades, es procedeixi a la seva 

inclusió en el corresponent catàleg municipal. 
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El Sr. Birba explica que es tracta de recuperar les rajoles que falten i fer el catàleg 
corresponent.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord i proposa que el Ple comissioni al Sr. Birba per a 
efectuar l’estudi corresponent.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
 
13.-  PRECS I PREGUNTES 
 
13.1. Preguntes del Grup CiU:  
 
1. El Sr. Birba recorda que al setembre va demanar els números del Festival Isaac 

Albéniz i encara no li han estat facilitats.  
 
El Sr. Alcalde respon que en la propera reunió del Patronat de la Fundació es 
podran examinar.  

 
13.2. Preguntes del Grup d’Esquerra:  
 
1. El Sr. Collboni explica que ha sentit rumors de que es vol posar herba artificial al 

camp de la Vila. Pregunta que hi ha de cert.  
 
Respon el Sr. Alcalde que no està previst al pressupost d’enguany i comenta que 
seria convenient posar-la al camp de futbol 7, però no és possible. 

 
2. El Sr. Collboni indica que a l’oficina de turisme de la Mancomunitat no hi ha 

l’AODL. Pregunta com es cobrirà el servei.  
 
Respon el Sr. Alcalde que, de moment, han posat l’auxiliar de turisme de 
l’Ajuntament  i explica que la Mancomunitat està buscant una auxiliar administrativa 
per l’oficina i quan la tinguin es tornarà a reubicar l’auxiliar de l’Ajuntament.  

 
3. El Sr. Collboni pregunta si s’estan produint baixes en el servei de televisió per 

cable per la incidència de la TDT.  
 

El Sr. Juncà respon que fins ara no s’ha registrat cap baixa i opina que en el futur 
dependrà dels serveis que s’ofereixin.  

 
4. El Sr. Collboni recorda que ha insistit varies vegades en la necessitat de que 

s’instal·li un rètol a l’entrada de Ripoll, venint de Barcelona, que indiqui la Vall de 
Camprodon.  

 
El Sr. Alcalde respon que s’ha demanat insistentment a Carreteres i explica que la 
setmana passada va rebre la visita del Director General de Carreteres i  aquesta va 
ser la primera petició que li va fer. Opina que hi ha de ser la senyalització i afirma 
que es farà tot el possible per tal de que hi sigui. Explica que també se li va 



20 

demanar, al Director General, que es treguin les senyals dels costats del piano i va 
admetre que s’havien de treure.   

 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la 
sessió quan són les zero hores i set minuts del dia 28 de març de 2009, de tot el que 
jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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