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 MINUTA DE L’ACTA NÚM. 2/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 26 DE FEBRER  DE  2010 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen quatre 
minuts de les deu del vespre del dia 26 de febrer  
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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A 

L’EXERCICI  2010. 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOS CONVENIS RELATIUS AL PAÍS D’ART I 

D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER I 
DE L’AGRUPAMENT EUROPEU DE COOPERACIÓ TERRITORIAL QUE L’HA DE 
GESTIONAR. 

3. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA BARCELONA - PIRINEUS PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LES OLIMPÍADES D’HIVERN 2022. 

4. MOCIÓ DE SUPORT ALS AFECTATS PER LA CATÀSTROFE D'HAITÍ. 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 

SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA SOTA CONTROL HORARI 
LIMITAT. ZONA VERDA. 

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONSTITUIR L’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS LOCALS 
PROPIETÀRIES FORESTALS DE CATALUNYA (ELFOCAT). 

_______________ 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GE NERAL  PER 
A L’EXERCICI  2010. 

 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2010, 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 

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 
� Joan Guillaumes i Vila 
� Núria Mas i Soler 
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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.  
 
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: 
  
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 2010 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 1.118.776,00         1.118.776,00 €  
Capítol  II  Impostos Indirectes      72.000,00              72.000,00 €  
Capítol III  Taxes i altres ingr. 1.689.562,00    727.531,00    16.100,00     2.433.193,00 €  
Capítol IV  Transfer. Corrents    900.743,00    347.893,00  166.882,00     1.402.436,00 €  
Capítol V   De patrimoni        4.414,00      23.048,00            27.462,00 €  
Capítol VI   Aliació inv. Reals                    -                            -   €  
Capítol VII  Transfer. Capital    656.252,00                     -            656.252,00 €  
Capítol VIII Actius financers        9.000,00                9.000,00 €  
Capítol IX  Passius  Financers    170.286,00            170.286,00 €  
Totals INGRESSOS  4.621.033,00  1.098.472,00  182.982,00     5.889.405,00 €  
 
DESPESES:    

 
 

CAPÍTOL Ajuntament  Hospit al G.  F.P.M.I.A CONSOLIDAT  

Capítol I  Desp. Personal 1.067.128,29     868.505,00    20.968,58     1.956.601,87 €  
Capítol II Béns corrents/serveis  1.510.226,65     213.864,00  161.113,78     1.885.204,43 €  
Capítol III Desp. Financeres    65.397,06            103,00            65.500,06 €  
Capítol IV Tranfer. Corrents 119.084,00          899,64        106.901,64 €  
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Capítol VI Inversions Reals 1.625.967,00       16.000,00       1.641.967,00 €  
Capítol VII Tranfer. Capital      13.500,00              13.500,00 €  
Capítol VIII Actius financers     9.000,00                9.000,00 €  
Capítol IX Passius Financers 210.730,00            210.730,00 €  
Totals DESPESES  4.621.033,00  1.098.472,00  182.982,00     5.889.405,00 €  

 
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 2010. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2010. 
 
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 a finançar les inversions  fins a 
l’import global màxim de 170.286,00 euros, tal com 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:  3,50 punts 
� Comissió d'obertura màxima: 0,5% 
� 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 es tracta d’un pressupost de contenció que redueixi 
aproximadament en un 10% la despesa, d’acord amb la situació general de 
l’economia, en el que tots els capítols de despeses es redueixen menys el quatre, que 
s’incrementa degut a la major participació a la mancomunitat per dotar-la de major 
capacitat d’actuació. La despesa es redueix i s’ajusta a les previsions d’ingressos, que 
durant els dos darrers exercicis han anat  la baixa.  
 
Indica que les previsions d’ingressos del capítol tres són enganyoses, degut a que 
conté contribucions especials i quotes urbanístiques destinades al finançament d’obres 
concretes  i d’aquí ve que s’hagi incrementat aquest capítol, a diferència de tots els 
altres que baixen les previsions en aplicació del principi de prudència i de forma 
realista, de seny  i adequat a la situació de crisi econòmica.  
 
Destaca que les inversions es redueixen un 10% i es contemplen actuacions noves i 
altres que es repeteixen per no haver estat possible la seva execució; el finançament 
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de les quals requereix la contractació de préstecs per import del 10% malgrat això, el 
deute viu es redueix  un punt i es situa en el 95,67%, lluny del 110% que és el límit 
legal.  
 
Remarca, finalment que, malgrat la baixa dels ingressos, el pressupost garanteix els 
nivells de qualitat i eficiència dels serveis municipals i dona resposta a les inversions 
imprescindibles.  
 
El Sr. Daniel Birba, portaveu del Grup CiU, afirma que més que un pressupost és un 
greu problema. Considera que seria necessari primer tancar el pressupost anterior per 
tal d’adequar les xifres a la realitat, tal com es va fer l’any passat, que es va aprovar el 
pressupost al mateix ple que el tancament de l’exercici  anterior. Opina que els 
números no s’ajusten degut  a la  gestió errònia efectuada durant els temps de grans 
ingressos.  Cedeix la paraula al seu company de grup Sr. Xavier Sala.  
 
El Sr. Sala afirma que al capítol ú de despesa la disminució és enganyosa perquè si 
s’analitza es veu clarament que només es redueixen dues partides: la de personal 
laboral temporal de manteniment que es redueix 17.000 euros i 20.000 euros de la 
partida de gratificacions, que no hi són. I la de seguretat social que es redueix 20.000 
euros  quan tenim més gent.  
 
La reducció de l’11% del capítol 2, per 200.000 euros es fonamenta en dos punts 
concrets: 150.000 en infraestructures i bens naturals i 50.000 en activitats culturals i 
festes; cosa que no és realista i no es correspon amb el seu criteri, atès que el seu 
grup apostaria per altre tipus d’estalvi, com haver aplicat el segon pla Zapatero a 
estalvi d’energia, cosa que permetria una reducció important en subministrament.  
 
Manifesta, el Sr. Xavier Sala, que és el moment de ser imaginatiu en les previsions 
pressupostàries i reitera que cal recuperar els serveis que s’han externalitzat: aigua, 
cable i recaptació, cosa que significaria un bon estalvi. 
 
Es mostra escèptic en relació a les previsions del capítol 3 i d’acord amb l’increment 
de l’aportació a la mancomunitat  del capítol 4. Considera, en resum, que l’estalvi 
previst no és creïble a la vista de l’experiència en la gestió pressupostària.  
 
En relació amb l’estat d’ingressos, el Sr. Sala  observa que és menys optimista fins a 
cert punt. Es mostra escèptic amb les previsions d’IAE i d’ICIO. El preocupen les 
contribucions especials i les quotes urbanístiques previstes, atès que, en època de 
crisi no són gaire adequades i espera que estiguin d’acord els veïns afectats.   
 
Continua, el Sr. Xavier Sala, posant de relleu que hi ha un 50% de les inversions 
previstes que ja hi eren l’any passat i no entenen aquest sistema si no és que es fa per 
tal d’incrementar el volum del pressupost. Es mostra totalment contrari a l’increment de 
l’endeutament que es situarà en 3.400.000 euros, 900.000 euros més que l’any passat 
i per sobre dels recursos ordinaris, en un nivell que no és el que ens toca estar.  
 
Finalment, el Sr. Sala qualifica el pressupost d’inadequat per a afrontar la situació que 
es presenta i, malgrat  que no té cap dubte de que siguin legals, no es tracta d’això, 
sinó de fer-ho bé.  
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El Sr. Xavier Collboni, en representació del Grup d’Esquerra-AM. Indica que vol anar 
per parts i primer començarà pel pressupost de l’Ajuntament, del qual voldria saber 
quin és el contingut de cada una de les partides. Posa de relleu les diferències que ha 
observat en relació amb la previsió final de despeses d’algunes partides del l’exercici 
anterior, una vegada incorporades les modificacions aprovades com les de material 
d’oficina, material elèctric, activitats culturals, estudis i treballs tècnics o llar d’infants, 
en la que la previsió inicial era de 8.000, va passar a 28.000 i ara es queda en 5.000.  
 
Es mostra d’acord, el Sr. Collboni, amb l’increment d’aportació a la mancomunitat com 
a pas en el camí d’aconseguir la nostra comarca.  
 
Considera que a la partida 399 d’ingressos hi ha una previsió per incorporació de 
romanent que no és correcta perquè no es pot incorporar al pressupost inicial.  
 
En inversions, afirma que es vol donar la impressió de que no es para la màquina a 
través de la repetició d’actuacions.  
 
Finalment, el Sr. Collboni, es mostra totalment d’acord amb el pressupost de l’Hospital. 
I en contra de la despesa que suposa la Fundació que s’hauria de reduir, per exemple, 
agrupant oficines. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que les qüestions sobre teoria d’estructura pressupostària no 
són tema de debat. Afirma que el pressupost s’ha fet de forma assenyada a partir de 
les dades realistes i en funció dels drets reconeguts i les obligacions reconegudes de 
l’any 2009. I estima que els debat adequat s’ha de centrar més en la valoració global 
del contingut que no pas en curiositats observades.  
 
Explica, el Sr. Alcalde, que els pressupostos s’han d’aprovar, per llei abans del 31 de 
desembre, abans de que es pugui tenir tancat l’exercici anterior, i si l’any passat es 
disposava de la liquidació es va deure a que es van aprovar el dia 27 de març, quan 
aquesta ja estava aprovada, igual que ho estarà aquest any en la mateixa data, però 
no ara.  
 
Opina que la defensa que expressa el Grup CiU de recuperar els serveis que es 
presten de forma externalitzada va en contra dels criteris i les polítiques que aplica i 
defensa aquest grup en altres municipis i governs. Afirma que aquests serveis no 
costen res al municipi atès que s’autofinancen, d’acord amb la llei, amb les taxes que 
es recapten. I que el servei de recaptació està utilitzat pel 100% dels municipis de la 
comarca que s’integren en el Consorci de Recaptació, motiu pel qual no té sentit que 
es plantegi ser l’únic municipi que no s’integri en aquest servei d’àmbit comarcal.  
 
En relació amb les contribucions especials i quotes urbanístiques, el Sr. Alcalde, 
assegura que han estat els mateixos afectats qui demanen que s’acabin les obres 
d’urbanització igual que a la resta del municipi. Aquestes obres, explica, les havien de 
fer els propietaris fa anys i no se’n han sortit i per això es planteja fer-ho l’Ajuntament 
tot i que no és senzill i fa temps que s’està treballant en aquesta línia.  
 
Conclou reiterant que s’ha confeccionat el pressupost de forma prudent ajustant la 
despesa, restringint les previsions d’ingressos   i esgotant les possibilitats d’estalvi, 
malgrat l’enorme sacrifici que això comporta per a la gestió dels serveis. Remarca que 
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acabarem l’any amb un endeutament inferior al de l’any passat, que a 31 de desembre 
es situa en el 96,67%, encara lluny del límit legal del 110% i molt millor que el de la 
major part de municipis similars. L’estalvi net es situa en el 13,94% i es compleixen els 
paràmetres d’equilibri pressupostari. Motius pels quals cal concloure que es tracta del 
millor pressupost possible.  
 
El Sr. Xavier Sala afirma que ha intentat fer una anàlisi dels números i ha fet una sèrie 
de  preguntes en funció de les observacions pertinents en un debat com aquest. 
Manifesta que la posició del seu grup no té relació amb la resta d’ajuntaments ni es 
troba vinculat amb criteris polítics de partit. Accepta que és evident l’esforç que 
comporta el pressupost però insisteix en que hi ha algunes qüestions que no lliguen 
com la despesa de seguretat social, molt per sota de l’any passat, el fet de que la 
externalització de serveis suposa major cost pels ciutadans atès que abans hi havia un 
ingrés i no es contemplava cap pagament;  i l’IAE que s’incrementa en 40.000 euros, 
sense disposar de la dada de final d’any. Conclou que no voldria el nivell 
d’endeutament de l’Ajuntament per a casa seva.  
 
El Sr. Daniel Birba intervé per a deixar constància de que no tenen cap dubte de que 
es compleix la legalitat en relació amb el tancament del pressupost anterior, però és 
evident que si es disposés  de les dades a 31 de desembre es partiria d’una base més 
sòlida. També accepta que s’ha fet l’adequació a la nova estructura pressupostària, 
però això no treu que es constati que es repeteixen partides amb números no 
justificats, motius pels quals votaran en contra.  
 
 El Sr. Xavier Collboni  es mostra d’acord amb que el pressupost contempli la 
contenció  de la despesa, però palesa el seu escepticisme i augura modificacions 
pressupostàries al novembre com a prova de la mala gestió.  
 
El Sr. Alcalde afirma que el suplement de partides és un mecanisme habitual i normal 
en tota gestió pressupostària sempre que l’estat de la gestió ho permeti. Indica que les 
partides s’han calculat en funció de la gestió pressupostària a 31 de desembre, tant 
dels ingressos com de les despeses.  
 
Indica al Sr. Sala que  té la sensació de que tot i anar ells en contradirecció reclamen 
que siguin els  altres els que no fan les coses correctament, en relació amb la gestió 
dels serveis que  defensa CiU i que són una realitat allà on governa.  I expressa la 
seva satisfacció perquè enguany no s’hagin queixat de no tenir la documentació del 
pressupost amb temps suficient.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per set vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i quatre vots en contra dels membres dels 
Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOS CONVENIS RELATIUS AL  PAÍS D’ART I 
D’HISTÒRIA TRANSFRONTERER DE LES VALLS CATALANES DE L TEC I DEL 
TER I DE L’AGRUPAMENT EUROPEU DE COOPERACIÓ TERRITO RIAL QUE L’HA 
DE GESTIONAR. 
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Atesa l’obtenció del l’etiqueta de País d'Art i Història expedit pel Ministeri francès de 
Cultura i Comunicació. 
 
Tenint en compte la proposta de conveni del País d'Art i d’Història, que té com a 
objectius:  
 
- Promoure la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística i el valor del patrimoni. 
- Desenvolupar una política pública per :  

a) Sensibilitzar els polítics, els residents i els professionals sobre la seva 
arquitectura i el seu paisatge, i del seu patrimoni material i immaterial. 

b) Iniciar als més joves, en edat escolar, a conèixer, interpretar i valorar 
l'arquitectura i el patrimoni de les Valls del Tec i del Ter. 

c) Acollir i sensibilitzar el visitant en relació al nostre patrimoni. 
- Millorar l'atractivitat del territori i permetre el desenvolupament cultural a través del 
foment d'un turisme de qualitat. 

- Aprofitar i fer difusió de resultats de la recerca i tenir en compte tots els recursos 
del territori. 
- Establir una plataforma de debat i coordinació entre els agents (d’intercanvi 
d'experiències i metodologies). 
- Comunicar, difondre i promoure el patrimoni material i immaterial, i la seva 
arquitectura i paisatge. 

 
Al Ple de la Corporació, es proposa : 
  
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Camprodon, en tant que membre 
de l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial del País d’Art  d’Història de les 
Valls del Tec i del Ter, que tindrà la seva seu en un municipi de l’estat francès. 
 
Segon.- Aprovar  el Conveni del País d’Art i d’Història Transfronterer de les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter, que s’adjunta com a annex. 
 
Tercer.- Aprovar  el Conveni de l’Agrupament Europeu de Cooperació Territorial 
(AECT), que s’adjunta com a annex. 
 
Quart.- Aprovar la participació financera de l’Ajuntament de  Camprodon al "País-
AECT d'Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter  " en forma 
d'una quota anual de 1,75 € per habitant. El 2010, aquesta contribució financera es 
prorratejarà a l'existència real del País d'Art i d’Història, és a dir, en el moment de la 
signatura de la Convenció del País d'Art i Història. 
 
Cinquè.- Designar al Sr. Esteve Pujol i Badà alcalde president d’aquesta Corporació, 
com a delegat titular i que representarà 1 vot a l’Assembla d’aquest òrgan 
transfronterer i designar al Sr. Miquel Sala i Planella, regidor de la Corporació, com a 
delegat suplent.  
 
Sisè.- Autoritzar l'alcalde per signar l'acord i els estatuts i tots els documents relatius al 
País-AECT Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter. 
 
Setè.- Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i al Pays 
Pyrénées-Mediterranée. 
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
3. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA BARCELONA - PIR INEUS PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LES OLIMPÍADES D’HIVERN 2022. 
 
El dia 14 de gener l’alcalde de Barcelona Sr. Jordi Hereu anunciava la candidatura per 
a l’organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern de l’any 2022 que es faria 
entre Barcelona i les estacions d'esquí del Pirineu català.  
 
Els Jocs se celebrarien durant quinze dies del mes de febrer, amb la participació de 
2.500 esportistes de 80 països, que competirien en 15 disciplines. 
 
En la seva compareixença el Sr. Jordi Hereu va explicar alguns detalls i va precisar 
que la capital catalana podria acollir les cerimònies d'inauguració i clausura i les 
competicions indoor de patinatge, curling i hoquei gel, i el Pirineu català la resta de 
competicions. Al mateix temps indicava que les competicions exteriors se situarien a  
les pistes d'esquí properes, com La Molina i Masella, que ja van organitzar la Copa del 
Món l'any passat, o bé a les pistes de la Vall d'Aran. També va remarcar que s’haurien 
de millorar les infraestructures per connectar-se millor amb el Pirineu Català.  
 
A partir d’ara s’inicia una cursa que requerirà molt d’esforç i la col·laboració de tota la 
societat catalana per anar superant els possibles obstacles que puguin sorgir i per 
arribar al moment d’escollir-se la ciutat candidata -previst per l’any 2015- amb el 
màxim de possibilitats, i per tant amb una proposta que pugui convèncer clarament als 
membres del COI que faran la votació. 
 
Des d’ara totes les institucions catalanes haurien de fer costat a la candidatura, i molt 
especialment aquelles vinculades amb el territori on s’haurà de desenvolupar aquest 
important esdeveniment. El conjunt de municipis del Ripollès han de donar el seu 
suport a l’ajuntament de Barcelona i al comitè organitzador de la candidatura, 
recordant la possibilitat d’acollir algunes proves i/o activitats complementàries a les 
estacions d’esquí de la comarca (Vallter 2000 i Núria) i demanant que s’acceleri la 
construcció o modernització de les infraestructures viàries i ferroviàries per comunicar 
d’una manera directa i fluïda Barcelona i els Pirineus –especialment l’eix Barcelona-
Vic-Ripoll-Puigcerdà-Toulouse-París-. En relació a les infraestructures viàries caldria -
com a mínim- completar l’autovia Vic-Ripoll, les variants de Ripoll, Campdevànol i 
Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i el túnel de 
Toses. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries s’hauria de garantir l’arribada de la 
doble via de tren de Barcelona fins a Ripoll i una transformació de la línia cap a l’ample 
de via europeu entre Ripoll i La Tor de Carol, amb una disminució de la durada i una 
ampliació de les freqüències de pas dels trens per facilitar la connexió directa i ràpida 
entre Barcelona i l’estació de La Molina o directament des de Toulouse. 
 
Al Ple de la Corporació, es proposa : 
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Primer.- Felicitar a l’ajuntament de Barcelona i al seu alcalde senyor Jordi Hereu, per a 
l’anunci de la candidatura de Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus 
2022. 
Segon.- Donar suport a l’ajuntament de Barcelona i al comitè organitzador de la 
candidatura,  i mostrar la predisposició de l’ajuntament de Camprodon a col·laborar en 
allò que sigui convenient per tal d’aconseguir la celebració de l’Olimpíada Barcelona-
Pirineus 2022. 
 
Tercer.- Sol·licitar a les administracions competents que accelerin la construcció i 
modernització de la xarxa viària i ferroviària entre Barcelona i els Pirineus –
especialment l’eix Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà-Toulouse-, procurant que estigui tot 
finalitzat abans de la votació de la candidatura.  
 
Quart.- Donar suport a la petició de l’ajuntament de Ripoll sol·licitant a la Secretaria 
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Consejo Superior de Deportes de 
l'Estat Espanyol, Federació Catalana d’Esports d’Hivern i a la Federació Espanyola 
d’Esquí, que prevegin la utilització del CTE de Ripoll per a l'entrenament i residència 
dels joves esportistes d'alt nivell que s'hagin de tecnificar en modalitats d'esports 
d'hivern, especialment esquí alpí. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’ajuntament de Barcelona, ajuntament de 
Ripoll, Consell Comarcal del Ripollès, Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya i Delegat del Govern a Catalunya.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat   dels onze regidors 
que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
4. MOCIÓ DE SUPORT ALS AFECTATS PER LA CATÀSTROFE D 'HAITÍ. 
 
El passat 12 de gener de 2010 un fort terratrèmol de magnitud 7,3 de l’escala de 
Richter va sacsejar Haití provocant múltiples danys materials i víctimes mortals, 
diversos edificis es fan esfondrar completament, entre ells hospitals, escoles, orfenats, 
etc.. El sisme va deixar pràcticament incomunicada la capital d’Haití, de manera que 
les línies que comunicaven amb l’exterior van deixar de funcionar, l’aeroport es va 
veure obligat a cancel·lar totes les operacions previstes, els danys en els edificis foren 
immensos i els carrers i vies de comunicació resultaren impracticables a conseqüència 
de les ruïnes de l’esfondrament de l’edifici, extrems que dificultaren el rescat de 
supervivents. 
 
La xifra de víctimes mortals com a conseqüència del sisme, en data d’avui encara no 
està definitivament tancada, si bé amb tota seguretat superarà els cent mil morts. A 
banda de les víctimes mortals actualment el país i la seva capital viu una catarsis on 
només l’ajuda i la col·laboració externa poden sufragar i reconstruir un país immers en 
un desastre natural, motiu pel qual Camprodon no pot quedar al marge d’aquesta 
tragèdia, i dins d’un món global ha d’actuar aportant el seu suport, la seva 
col·laboració, la seva ajuda a reconstruir un país actualment derruït per dita catàstrofe. 
 
Són múltiples les organitzacions i entitats que han prestat la seva estructura per ajudar 
a Haití, són múltiples els estats i nacions que donen el seu suport, i Camprodon també 
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ho vol fer. Camprodon ha de contribuir dins de les seves possibilitats amb projectes 
clars i que cobreixin les necessitats bàsiques d’Haití per tal de col·laborar amb la seva 
reconstrucció. L’alimentació, els serveis bàsics, com les escoles, els hospitals, les vies 
de comunicació, danyats pel sisme han de ser el focus d’atenció de Camprodon. 
D’aquesta forma el suport de totes i cada una de les institucions públiques, estatals, 
autonòmiques i locals, més el suport de les diferents organitzacions internacionals i 
entitats poden donar l’impuls necessari per a reconstruir Haití. 
 
Algunes associacions municipals vinculades a ONGs han realitzat campanyes de 
recollida d’ajut en aquest sentit.  
 
Al Ple de la Corporació, es proposa : 
 
Primer.- Donar el condol al país d’Haití per les víctimes com a conseqüència del sisme 
produït el passat 12 de gener de 2010. 
 
Segon.- Donar suport a les iniciatives realitzades per les associacions locals i de la 
Vall de Camprodon que han realitzat campanyes d’ajut a Haití.  
 
Tercer.- Destinar una quantitat provinent de la partida 2.469.00.2010 del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2010 a algun projecte d’ajuda per a Haití.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat   dels onze regidors 
que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT R EGULADOR 
DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOT OR EN ZONES 
ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA SOTA CON TROL HORARI 
LIMITAT. ZONA VERDA. 

 
Vista la proposta de reglament municipal regulador del servei públic d’estacionament 
de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control 
horari limitat  .   
 
Atès que l’aprovació del reglament és competència del  Ple de l’Ajuntament, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals. 
 
Es proposa al Ple:   
 
PRIMER. APROVAR PROVISIONALMENT el reglament municipal regulador del servei 
públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la 
via pública sota control horari limitat d’acord amb el redactat   que obra a l’expedient.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per 
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la 
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Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
TERCER. FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONSTITUIR L’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS 
LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS DE CATALUNYA (ELFOCAT ). 
 
A la vista del projecte d’Estatuts de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals 
de Catalunya (ELFOCAT). 
 
Resultant que entre les finalitats de l’esmentada associació es troba representar els 
ens locals públics amb patrimoni forestal o amb una gran vinculació en aquest sector i 
sent l’àmbit on exercirà les seves activitats majoritàriament el territori català. 
 
En virtut del que estableix la disposició addicional 5ª de la Llei 7/1985 Reguladora de 
Bases de Règim Local, conforme la qual les Entitats Locals poden constituir 
associacions, de àmbit estatal o autonòmic, per la protecció dels seus interessos 
comuns.  
 
Considerant, que d’acord amb l’art. 47.2 g) de la mencionada Llei, correspon al Ple 
resoldre amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres  
de la Corporació la “creació, modificació, o dissolució de Mancomunitats o altres 
organitzacions associatives, així como l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i 
modificació dels seus Estatuts”. 
 
Al Ple de la Corporació, es proposa : 
 
Primer.- Aprovar constituir l’associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de 
Catalunya (ELFOCAT). 
 
Segon.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar-ne part com a soci. 
 
Tercer.- Facultar i Instar al Sr. Esteve Pujol i Badà , amb D.N.I núm. 40600498R 
alcalde president per firmar l’Acta Fundacional en nom de l’ajuntament de Camprodon, 
així com tot aquells documents que resultin necessaris per a la seva Constitució. 
 
Quart.- Nomenar  com a representant de l’Ajuntament de Camprodon a ELFOCAT al 
Sr. Esteve Pujol i Badà , amb D.N.I núm. 40600498R alcalde president d’aquest 
Ajuntament. 
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors 
que de fet i de dret formen el Ple. 
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
passen cinc minuts d’un quart de dotze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en 
dono fe. 
 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   


