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 ACTA NÚM. 1/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 29 DE GENER  DE  2010 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen cinc 
minuts de les deu del vespre del dia 29 de gener  
de 2010,  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 i l’absència 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA   
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON 
I RIBES DE FRESER PER DISPOSAR D’UN TÈCNIC DE JOVENTUT. 

4. RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA RECTORA CONGIAC DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 
2009, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON 2/2009, RELATIVA ALS USOS ADMESOS A 
LES ZONES INDUSTRIALS DEL PLA DE SANT RAMON I DEL PP LES ROCASSES.  

6. PROPOSTA DE NO ADMISSIÓ  D’AL·LEGACIONS  ORDENANCES FISCALS 2010. 
7. APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES I PRESSUPOST D’OBRA A INCLOURE 

A LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DEL FONS  ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL 

8. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL PER A ACTUACIONS D’INVERSIÓ. 

9. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT LOCAL PER PROGRAMES D’ACTUACIÓ DE DESPESA SOCIAL.  

10. PRECS I PREGUNTES  
______________________ 

 
Prèviament, el Sr. Alcalde, excusa l’absència del Sr. Joan Guillaumes i de la Sra. Núria 
Mas per motiu d’haver d’atendre assumptes personals. 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS   
 

Assistents:  

� Esteve Pujol i Badà 
� Miquel Sala i Planella 
� Martí Pujol i Suriñach 
� Josep Juncà i Vidal  
� Marc Navarro i Moya  
� Lourdes Puigmal i Claravall 
� Daniel Birba Cuffí 
� Xavier Sala i Pujol 
� F. Xavier Collboni i Sala 

Absent:  

� Joan Guillaumes i Vila 
� Núria Mas i Soler 
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Per unanimitat dels assistents i sense esmenes ni correccions s’aproven les actes de 
les sessions dels dies 27 de novembre i 12 de desembre de 2009. 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  

 
a) Decrets. 

 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 

11.12.09 Contracte temporal brigada municipal reforç i baixa per malaltia. 
21.12.09 Baixes padró d’escombraries. 
21.12.09 Contractes Parc de Nadal 2009 – 2010. 
28.12.09 Baixes padró d’escombraries. 
15.1.10 Delegació d’alcaldia al tinent d’alcalde Sr. Joan Guillaumes Vila  
22.1.10 Baixes padró d’escombraries. 
26.1.10 Requeriment obres i activitat Bac de Sant Antoni. 

 
b) Acords de la 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  
29/2009 20 de novembre de 2009 
30/2009 27 de novembre de 2009 
31/2009 4 de desembre de 2009 
32/2009 11 de desembre de 2009 
1/2010 8 de gener de 2010 

 
El Sr. Daniel Birba indica que actuarà de portaveu del Grup de CiU el Sr. Xavier Sala, 
degut a que ell es troba constipat.  
 
El Sr. Xavier Sala diu que no tenen cap observació a fer en relació amb el Decrets.  
Pregunta, en primer lloc, en relació amb l’acord de la Junta de Govern del dia 27 de 
novembre de la contractació de la redacció del Pla Especial Bac de Sant Antoni, si 
l’import d’aquesta contractació suposa l’assumpció del cost per part de l’Ajuntament  i 
si aquest acord no l’hauria d’haver adoptat el Ple.  
 
El Sr. Alcalde respon que el cost  d’aquesta contractació va al 100% a càrrec del 
particular interessat i que l’acord l’ha aprovat l’òrgan municipal que legalment té la 
competència.  
 
El Sr. Xavier Sala demana explicacions sobre l’acord de la Junta de Govern del dia 8 
de gener sobre conformitat trasllat despeses d’urbanització.  
 
El Sr. Alcalde explica que la finca, objecte  de cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament, 
està gravada amb els costos de la urbanització del sector que s’han de traslladar a una 
altra finca del mateix sector, propietat de l’empresa promotora, per tal de que sigui 



3 

aquesta empresa qui es faci càrrec dels costos i la finca a cedir quedi lliure d’aquesta 
càrrega.    
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACI Ó ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE 
CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON I RIBES DE FRESER PER DISPOS AR D’UN 
TÈCNIC DE JOVENTUT. 
  
Vist el text del conveni a subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i els 
Ajuntaments de Campdevànol, Camprodon i Ribes de Freser per tal de poder disposar 
d’un tècnic de joventut.  
 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el contingut del a concertar amb els ajuntaments de Campdevànol, 
Camprodon i Ribes de Freser per disposar d’un tècnic de joventut.  
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i als ajuntaments 
de Campdevànol i Ribes de Freser als efectes oportuns. 
  
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes 
oportuns, atès que el cost per a l’ajuntament de Camprodon és de 3.502,88 € anuals. 
 
Quart.- INSTAR a l’alcalde president, 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. 
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta d’una  proposta  del Consell Comarcal que ja han 
aprovat els altres ajuntaments afectats o estan a punt de fer-ho, que contempla la 
redacció dels plans locals de joventut a càrrec del tècnic.  
 
El Sr. Xavier Sala anuncia el vot favorable del  Grup  de CiU, però consideren que no 
és el moment idoni per a cobrir els 3.600 euros de cost.  
 
El Sr. Xavier Collboni, en nom del Grup d’Esquerra-AM,  diu que creu recordar que ja 
es va redactar el pla de joventut fa uns anys. Es mostra favorable a la proposta i 
demana que s’analitzi conjuntament amb el tècnic, com ha incidit l’anterior pla en el 
jovent en aquests dos anys de vigència.  
 
El Sr. Miquel Sala, Regidor delegat d’Esports, Joventut, Salut i Medi ambient, afirma 
que els plans de joventut tenen una vigència  bianual i s’han de renovar durant els tres 
primers mesos de la contractació del nou tècnic. Es compromet a realitzar una reunió 
amb tots els grups i el tècnic per a fer el seguiment de l’anterior pla.   
  
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels nou regidors 
presents a la sessió  dels onze membres que de fet i de dret formen el Ple. 
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4. RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA RECTORA CONGIAC DE DATA  18 DE 
NOVEMBRE DE 2009, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DELS ES TATUTS. 
 
Vista la certificació emesa per la secretària del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- en data 19 de novembre de 2009, amb el vist-i-
plau del seu president, que comprèn els acords adoptats per la Junta Rectora de 
l’entitat de data 18 de novembre de 2009 relatius a la modificació dels estatuts de 
l’esmentat consorci, d’acord amb el text dels articles dels estatuts resultant de dites 
modificacions que consten a la citada certificació; 
 
D’acord amb el què preveu l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny); 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Ratificar íntegrament els acords de la Junta Rectora Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- de data 18 de novembre de 2009, relatius 
a la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci,  així com el text dels articles dels 
estatuts resultant de dites modificacions segons es transcriu:  
 

Article 1.3. “Només podran formar part del Consorci aquells municipis que 
hagin optat per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament 
domiciliari d’aigua. Nogensmenys, els municipis que gestionin el servei públic 
d’abastament domiciliari d’aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de 
serveis, podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells altres 
serveis públics que gestionin de forma directa a través dels mecanismes 
consorcials i que siguin concordants amb les finalitats del consorci. “ 
 
Article 5.1. “En particular i pel que fa a la finalitat contemplada a l’article 2.2.6 
d’aquests Estatuts, el Consorci podrà assumir la gestió dels serveis municipals 
d’abastament d’aigua, clavegueram, sanejament i reutilització d’aigües 
regenerades, així com la gestió integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua 
com a forma de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i 
essencial dels municipis consorciats.” 
 
Article 6. “El Consorci tindrà el seu domicili al Carrer Urgell número 282, 
principal B de Barcelona. Això no obstant, per acord de la Junta Rectora, 
aquest domicili podrà ser canviat.” 
 
Article 12.1.r) “Aprovar el contracte programa que la seva societat pugui 
subscriure amb els Ajuntaments consorciats, en exercici de facultat de control 
sobre la mateixa en tant que servei tècnic i mitjà propi del consorci.” 
 
Article 12.1.s) “Emetre informe favorable a les propostes de tarifes dels serveis 
municipals a gestionar per les formes de gestió de les què es doti, les quals 
tinguin la consideració de servei tècnic i mitjà propi del consorci.”  
 
Article 12.1.t) “Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants 
òrgans del Consorci.” 
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Article 12.1.m): “Exercitar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de 
reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos 
del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l’article 16.1.h).” 
 
Article 12.2.- “La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els 
altres òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les 
comissions o comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d’aquelles a què 
es refereix l’article 12.1, lletres a), b), c), e), h), i l).” 
 
Article 27. “El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, 
adoptat en els termes que preveu l’article 15.3, per impossibilitat legal o 
material de complir els seus objectius, per separació d’algun dels seus 
membres i esdevé inoperant i per transformació en un altre ens.” 
 
Article 29.3.- “En cas que la separació sigui aprovada, si cal fer liquidació 
parcial a instàncies de l’entitat de què es tracti o per acord de la Junta Rectora, 
aquesta s’efectuarà seguint les mateixes normes que estableix l’article 28.” 

 
Segon.- Ordenar que es notifiqui en forma l’anterior acord al Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, als efectes del què preveu l’art. 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta de seguir el procediment administratiu per tal 
d’adequar els estatuts del consorci, cosa que posa en evidència que no hi ha hagut 
privatització del servei d’aigua, sinó que s’ha encomanat a un ens administratiu del 
qual forma part l’Ajuntament de Camprodon  i d’aquí ve la proposta.  
 
El Sr. Xavier Sala afirma que seguiran la línia en contra de la privatització del servei 
que han mantingut des del principi atès que aquí el negoci el fa Congiac en perjudici 
dels habitants de Camprodon. Pregunta si està previst  que assumeixi més 
competències de sanejament  i assegura que els problemes del servei d’aigua no 
s’han resolt sinó que no hi ha hagut cap millora i hi ha més cost.  
 
El Sr. Alcalde insisteix en que no hi ha hagut privatització. Indica que la gestió del 
sanejament està delegada en el Consell Comarcal.  
 
El Sr. Josep Juncà, Regidor delegat de Comunicació i noves tecnologies assegura 
que, precisament l’objectiu del consorci és mantenir en mans públiques el servei 
d’aigua, allunyat de l’àmbit del negoci privat, tot el contrari del que afirma el Sr. Sala. 
Considera que no es pot portar el servei amb un lampista perquè els requeriments no 
són els mateixos d’anys enrere. Informa de que està previst  que aquest trimestre 
s’executin les obres per portar l’aigua a la colònia  que es pot fer gràcies a la nova 
forma de gestió.  
 
Intervé el Sr. Daniel Birba per aclarir que, pot ser, la paraula privatització no és 
l’adequada i caldria substituir-la per externalització del servei.  Afirma que Camprodon 
intervé en el consorci en funció del seu percentatge de participació, que és mínim.  
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El Sr. Xavier Collboni indica que la seva posició també és negativa  i que a més a més, 
ara intentaran posar la mà en el servei de clavegueres, tot privatitzat; i per contra molt 
més car  sense que hi hagi cap millora del servei.  
 
El Sr. Alcalde opina que la discussió sobre privatització no dóna per més, a la vista 
dels arguments esmerçats i dóna per acabat el debat.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots favorables  dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i tres vots en contra dels membres dels 
Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUN TUAL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON 2/2009, REL ATIVA ALS 
USOS ADMESOS A LES ZONES INDUSTRIALS DEL PLA DE SAN T RAMON I DEL 
PP LES ROCASSES.  
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 30 d’octubre de 
2009, va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Camprodon 2/2009 relativa als usos admesos a les zones industrials del 
Pla de Sant Ramon i al PP les Rocasses. 
  
Atès que durant el termini d’exposició al públic, no s’han presentat al·legacions. contra 
l’expedient  de modificació puntual.  
 
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació puntual 2/2009 del Pla General 
d’ordenació urbana, redactada per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru, relativa als usos 
admesos a les zones industrials del Pla de Sant Ramon i al PP les Rocasses. 
     
Segon.- TRAMETRE còpia completa de l’expedient administratiu i del projecte a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva  aprovació definitiva. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de continuar el procediment a la vista de que no 
s’han presentat al·legacions contra l’aprovació inicial.  
 
El Sr. Xavier Sala afirma que el seu Grup es manté en la mateixa línia d’abstenir-se i 
amb els mateixos arguments de l’aprovació inicial.  
 
El Sr. Xavier Collboni es mostra d’acord amb la proposta.    
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per set vots favorables  dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i Esquerra-AM, i dos vots en contra dels 
membres del Grup de CiU.      
 
6. PROPOSTA DE NO ADMISSIÓ  D’AL·LEGACIONS  ORDENAN CES FISCALS 
2010. 

Atès que el Sr. Josep M. Vergés Figuerola en representació de l’ASSOCIACIÓ DE 
MARXANTS DE LES COMARQUES GIRONINES, ha presentat un escrit 
d’al·legacions amb  registre d’entrada 3163/2009 de data 16 de desembre de 2009 
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oposant-se a l’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010.  

Vist que les al·legacions han estat  presentades posteriorment al dia 11 de desembre, 
un cop finalitzat el termini de trenta dies d’exposició al públic de les ordenances fiscals, 
publicades en el BOP número 213 de data 6 de novembre de 2009. 

Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.-  NO ADMETRE les al·legacions presentades per motiu d’extemporaneïtat.  

Segon.-  NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb expressió dels 
recursos que poden interposar.  

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels nou regidors 
presents a la sessió  dels onze membres que de fet i de dret formen el Ple. 

 
7. APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES I PRESSUPOST  D’OBRA A 
INCLOURE A LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DEL FONS  ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL. 
 
Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, publicat al BOE núm. 259, de 27 d’octubre de 
2009; 

Vistes les memòries valores i el pressupost, de conformitat a les competències que la 
normativa vigent atribueix al Ple de l’Ajuntament, en particular l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.-  APROVAR les següents memòries valorades i pressupost d’obra local amb 
càrrec al  Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local: 

 

Títol Pressupost 

Ampliació i millora instal·lació 
esportiva pavelló esports 

17.393€ + 2.782,88€ IVA 

Ampliació i adequació de la xarxa 
municipal de fibra òptica  

46.701€ + 7.472,16€ IVA 

Instal·lacions elèctriques i 
informàtiques aula telecomunicacions 

15.870€ + 2.539,2€ IVA 

Instal·lacions telefòniques xarxa 
municipal 

21.983€ + 3.517,28€ IVA 

Instal·lacions de seguretat a 
dependències municipals 

18.979€ + 3.036,64€ IVA 

Instal·lació d’equipaments informàtics 
per la modernització de la gestió 
municipal 

39.397€ + 6.303,52€ IVA 

Estalvi energètic enllumenat municipal 17.490,21€ + 2.798,43€ IVA 
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Eficiència energètica calefacció Dr. 
Robert 

14.298€ + 2.287,68€ IVA 

 

Segon.-  APROVAR, conforme preveu l’art. 17 del  Reial Decret Llei 13/2009, de 26 
d’octubre, la tramitació d’urgència del procediment de contractació de les actuacions 
aprovades. 

El Sr. Alcalde indica que, si no hi ha inconvenient, es farà el debat de les tres 
propostes relacionades amb el FEOLS a la vegada, tot i que si es pot fer la votació per 
separat. Explica que la convocatòria d’enguany, a diferència de l’any passat, permet 
destinar el 20% a despesa ordinària de caràcter social, cultural o d’educació i per això 
es  planteja fer ús d’aquesta possibilitat  demanant el finançament de dos programes 
de despesa ordinària, un pels serveis de la llar d’infants i un altre  per a serveis socials. 
El restant 80% es proposa destinar-lo a les diverses actuacions d’inversió per import 
de 222.849 euros d’acord amb els condicionaments de la convocatòria, que representa 
una molt bona oportunitat per la modernització de l’administració municipal, la millora 
dels serveis als ciutadans, l’ampliació de les possibilitats que ofereixen les noves 
tecnologies i l’estalvi energètic.  
 
El Sr. Xavier Sala valora positivament que s’aprofiti el fons per a millorar els serveis. 
Fa notar que el més positiu és l’estalvi d’energia en l’enllumenat i en la calefacció de 
l’escola. Indica que sobta una mica el fet de que totes les memòries les hagi redactat 
la mateixa empresa que no és del municipi i no sap si està suficientment preparada; 
que entre el 60 i el 70% es destini al nou ajuntament, molt més que a estalvi energètic, 
desaprofitant fons que podrien anar a estalviar energia. Adverteix que hi ha una errada 
en la suma de les peticions per a despesa social.  
 
El Sr. Collboni es mostra d’acord amb que arribin els diners però en contra del destí 
que se’ls vol donar. Considera que l’obra de l’ajuntament nou  té un pressupost de més 
de  150 milions de pessetes  i això ja hauria de contemplar tots els equipaments 
necessaris. Opina hi haurien moltes altres empreses interessades a redactar les 
memòries i fer les obres. Afirma que la memòria d’estalvi energètic de l’enllumenat no 
estava a l’expedient del Ple; que la maquinària informàtica puja una barbaritat i els 
PCs no estan tan fotuts com per substituir-los, i que hi ha personal de la plantilla que 
podria fer feines que s’han externalitzat. Observa que les memòries de despesa social 
no sumen.  
 
El Sr. Alcalde indica que, efectivament, les peticions per a despesa ordinària ha de 
sumar 55.852 euros entre el programa de serveis socials i el de la llar d’infants.  
 
Explica que la memòria d’estalvi energètic contempla el canvi de lluminàries al nucli 
antic i que en les peticions de les altres inversions s’ha tingut en compte que la 
Diputació ha declarat Camprodon municipi pilot per a les aplicacions de noves eines 
informàtiques per a l’administració, que Televall hi ha col·laborat en les definicions de 
les necessitats a cobrir i l’empresa que gestiona el servei municipal de televisió per 
cable, que també gestiona altres instal·lacions com el circuït de Montmeló, ha 
formalitzat la redacció en conjunt.  
 
Considera, el Sr. Alcalde, que l’execució de les actuacions que es proposen constituirà 
un salt endavant en tots els aspectes de funcionament de l’administració municipal i 
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les relacions amb els administrats. Explica que l’equipament previst per la Sala de  
Plens es farà servir per actes oficials i altres actes i també es preveu la sonorització 
dels carrers i del pavelló d’esports. Conclou que les peticions s’han de fer en funció de 
les actuacions que permet el pla i no es poden demanar d’altres. I per aquest motiu 
s’ha demanat una mica de tot també en funció  de les necessitats al respecte.  
 
El Sr. Collboni opina que hi ha partides excessivament grans i altres massa petites, 
com la d’estalvi energètic que hauria d’incrementar-se. Anuncia la seva abstenció a les 
propostes dels punts 7 i 8 i el vot favorable per la del punt 9.  
 
El Sr. Xavier Sala diu que CiU votarà a favor de les tres propostes però puntualitza que 
ells ho farien diferent.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per vuit vots favorables  dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i dels membres dels Grups de CiU i una 
abstenció del regidor d’Esquerra-AM.      
 

8. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL FONS ESTATAL P ER A L’OCUPACIÓ I 
LA SOSTENIBILITAT LOCAL PER A ACTUACIONS D’INVERSIÓ . 

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, publicat al BOE núm. 259, de 27 d’octubre de 
2009; 

Atès que l’Ajuntament de Camprodon  té atribuïda una subvenció de 222.849€   (IVA 
inclòs) per actuacions d’inversió. 

Atès que és d’interès pel municipi de Camprodon, l’execució dins el marc del Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de les actuacions: 

Títol Pressupost 

Ampliació i millora instal·lació 
esportiva pavelló esports 

17.393€ + 2.782,88€ IVA 

Ampliació i adequació de la xarxa 
municipal de fibra òptica  

46.701€ + 7.472,16€ IVA 

Instal·lacions elèctriques i 
informàtiques aula telecomunicacions 

15.870€ + 2.539,2€ IVA 

Instal·lacions telefòniques xarxa 
municipal 

21.983€ + 3.517,28€ IVA 

Instal·lacions de seguretat a 
dependències municipals 

18.979€ + 3.036,64€ IVA 

Instal·lació d’equipaments informàtics 
per la modernització de la gestió 
municipal 

39.397€ + 6.303,52€ IVA 

Estalvi energètic enllumenat municipal 17.490,21€ + 2.798,43€ IVA 

Eficiència energètica calefacció Dr. 
Robert 

14.298€ + 2.287,68€ IVA 
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En conseqüència es Proposa al Ple: 

Primer.-  APROVAR la realització de les inversions a dalt citades per un import total 
192.111€ euros i 30.738 euros d’IVA. 

Segon.-  SOL·LICITAR al Ministeri de Política Territorial  el finançament de les 
actuacions a dalt citades per un import total de 222.849 euros (IVA inclòs), dins el 
marc del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  

Tercer.- Fer constar que les actuacions no estan incloses en el pressupost prorrogat 
del 2009 ni en la proposta de pressupost per l’exercici 2010. 

Quart.- ACCEPTAR expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i 
adoptar el compromís de l’execució de l’actuació subvencionada. 

Cinquè.- INSTAR l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin 
necessàries per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i 
adjudicació de l’obra per procediment urgent de conformitat al RDL 13/2009, de 26 
d’octubre. 

Sisè. TRAMETRE aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona 
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans 
telemàtics o ordinaris que siguin preceptius. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per vuit vots favorables  dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i dels membres dels Grups de CiU i una 
abstenció del regidor d’Esquerra-AM.      
 
9. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL FONS ESTATAL P ER A L’OCUPACIÓ I 
LA SOSTENIBILITAT LOCAL PER PROGRAMES D’ACTUACIÓ DE  DESPESA 
SOCIAL.  
 
Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, publicat al BOE núm. 259, de 27 d’octubre de 
2009; 

Atès que l’Ajuntament de Camprodon té atribuïda una subvenció màxima de 55.852€ 
(IVA inclòs) per programes d’actuació de despesa social. 

Vistos els programes d’actuació de conformitat a les competències que la normativa 
vigent atribueix al Ple de l’Ajuntament, en particular l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.-  APROVAR  els següents programes d’actuació de despesa social amb càrrec 
al  Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local: 

Títol Pressupost 

Servei Integral d’educació a la població 
infantil – Llar d’infants municipal 

17.393€ + 2.782,88€ IVA 

Atenció a les persones amb especials 
necessitats econòmiques o/i de integració 
social – Servei municipal d’atenció social 

35.676,12€ (IVA inclòs) 
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Segon.-  APROVAR la realització de les inversions a dalt citades per un import total de 
53.069,12€ + 2.782,88€ d’IVA. 

Tercer.-  SOL·LICITAR al Ministeri de Política Territorial  el finançament dels 
programes d’actuació a dalt citats per un import total de 55.852 € (IVA inclòs), dins el 
marc de la despesa social del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  

Quart.- Fer constar que els programes d’actuació estan inclosos en el pressupost 
prorrogat del 2009 i en la proposta de pressupost per l’exercici 2010. 

Cinquè.- ACCEPTAR expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i 
adoptar el compromís de l’execució dels programes d’actuació subvencionats. 

Sisè.- INSTAR l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin 
necessàries per l’execució d’aquest acord. 

Setè. TRAMETRE aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona 
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans 
telemàtics o ordinaris que siguin preceptius. 
 

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels nou regidors 
presents a la sessió  dels onze membres que de fet i de dret formen el Ple. 
 

10. PRECS I PREGUNTES  
 

10.1. El Sr. Xavier Sala fa notar que les obres de la casa de la vila  van endarrerides. 
Demana explicacions i la previsió d’acabament. Pregunta si s’han de complir els 
terminis del contracte o no.   

 
El Sr. Josep Juncà respon que fins al setembre no es van poder posar en sèrio 
degut a les obres de la plaça i als problemes amb les antenes del teulat que van 
obligar a modificar les previsions endarrerint les obres però guanyant espai que 
serà aprofitat per a ubicar-hi una sala de formació. També hi ha hagut problemes 
amb el canal que no es podien preveure inicialment. Preveu que a partir d’ara 
s’acceleraran i s’acabaran a finals d’abril per començar el trasllat i estar 
definitivament instal·lats al  juny.  

 
Pregunta el Sr. Sala si hi haurà increment de cost pels extres, i afirma que el 
canal no és nou i es podia haver previst.  

 
El Sr. Juncà contesta que es comptarà oportunament per la direcció de l’obra i 
que el problema del canal rau en que fa anys es va eixamplar en aquella zona i 
d’això ni hi havia constància. Tota la longitud del canal té una amplada excepte 
en aquell punt concret, que és més ample.  

 
10.2. El Sr. Xavier Sala pregunta com es troben les gestions per a posar la placa de 

testimoni de la Capella del Roure.  
 

Respon el Sr. Alcalde que es farà quan ho decideixi el propietari, que és el 
bisbat.  
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10.3. El Sr. Xavier Sala pregunta si s’ha demanat pròrroga per l’acabament de les 
obres dels quatre cantons.  

 
 El Sr. Alcalde respon que es va demanar i obtenir una pròrroga fins el dia 31 de 
 gener. Afirma que l’obra ja està acabada.  
 

10.4. El Sr. Xavier Sala pregunta sobre la situació econòmica de l’Ajuntament  a la 
vista de que s’estan produint menys ingressos i més despeses, cosa que 
necessàriament ha de comportar dificultats.  

 
 Respon el Sr. Alcalde que preveu aprovar el pressupost municipal per 2010 
 durant el mes de febrer i amb aquest objectiu es lliurarà la proposta als regidors 
 aquesta propera setmana per tal de que disposin de suficient termini per al seu 
 estudi i poder-lo passar pel Ple no més tard del darrer divendres de febrer. 
 Afirma que necessàriament han de quadrar els números seguint el pla de 
 sanejament econòmic financer aprovat.  

 
10.5. El Sr. Xavier Sala pregunta si s’ha fet la valoració de les noves 

incorporacions a les places de personal cobertes al setembre.  
 

El Sr. Alcalde contesta que és encara massa recent per tenir un anàlisi en 
profunditat. Assegura que més endavant es podrà fer quan es pugui comprovar 
el nou funcionament, una vegada es posi en marxa la distribució de tasques.  
 

10.6. El Sr. Xavier Collboni pregunta si la plaça de l’Ajuntament  està acabada. 
 

El Sr. Alcalde respon que si, a manca de la col·locació d’algun element de 
mobiliari urbà.  
 

10.7. El Sr. Collboni indica que hi ha determinats aparcaments públics que sembla 
que  siguin d’ús privat   i més en concret els que són coberts.  

 
El Sr. Alcalde explica que tenen l’idea de que siguin rotatoris per evitar que 
passi això.  
 

10.8. El Sr. Collboni pregunta sobre la previsió d’acabats del vial que comunica la 
plaça Dr. Robert i el carrer Ferrer Bàrbara.  

 
El Sr. Alcalde respon que es preveu la supressió de la rampa del  canal  i 
l’adequació uniforme amb material similar al de la plaça.  
 

10.9. El Sr. Collboni indica que els voltants del Pont Nou  s’acumula molta brutícia 
de deixalles dels transeünts i defecacions de gossao, i caldria intensificar la 
neteja atès que es tracta d’un punt molt transitat però que es troba molt 
malament.  

 
El Sr. Alcalde afirma que prenen nota i agraeix la informació que aporta el Sr. 
Collboni, que és molt interessant per poder millorar. Considera que la brutícia 
que generen els gossos és un problema de consciència cívica dels seus amos.  
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No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són, en punt dos quarts de dotze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   


