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 ACTA NÚM. 5/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 30 DE JULIOL  DE  2010 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen cinc 
minuts de les vuit del vespre del dia 30 de juliol 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (28.05.2010 ordinària) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  

2.1. DECRETS  
2.2. JUNTES DE GOVERN  
2.3.  INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  

3. PROPOSTA DE REDUCCIÓ DE LES ASSIGNACIONS PER INDEMNITZACIÓ ALS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

4. PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES DE CONSTITUCIÓ 
DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE CAMPRODON I SANT PAU DE 
SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE SECRETARIA 
INTERVENCIÓ. 

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 
DE LA JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE.  

6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. REGULADORA 
DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. (APROVACIÓ PROVISIONAL). 

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN PARC DE BOMBERS (2A FASE). 

8. ACORD D’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE DADES DEL 
PRESSUPOST GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A TRAVÉS DE 
L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LA XARXA LOCAL DE 
MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 

9. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL PER A L’ESTABLIMENT DE LES 
FESTES LOCALS, EXERCICI 2011. 

10. PRECS I PREGUNTES. 
 

_______________ 
 

Assistents:  

� Esteve Pujol i Badà 
� Josep Juncà i Vidal  
� Martí Pujol i Suriñach 
� Marc Navarro i Moya  
� Miquel Sala i Planella 
� Daniel Birba Cuffí 
� Xavier Sala i Pujol 
� F. Xavier Collboni i Sala 
� Joan Guillaumes i Vila 
� Núria Mas i Soler 

Absents:  

� Lourdes Puigmal i Claravall 
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Prèviament a l’inici dels debats, el Sr. Alcalde disculpa l’absència de la Sra. Lourdes 
Puigmal.  
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (28.0 5.2010 ordinària) 
 
Sense esmenes ni correccions s’APROVA  per unanimitat l’acta  de la sessió ordinària 
del dia 28 de maig de 2010.  
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  
 
2.1.  Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
darrera sessió ordinària.  
 
10.5.10 Aprovació expedient 1/2010 mod. pressupost ampliació crèdit. 
26.5.10 Contracte temporal per posar en funcionament zones verdes. 
2.6.10 Requeriment documentació activitat autoescola c/. F. Bàrbara, 42. 
2.6.10 Contracte temporal directora Casal d’Estiu. 
9.6.10 Requeriment documentació rehabilitació Mas Puigfrancor  (dos edificis).  
9.6.10 Requeriment documentació obres c/. Isaac Albéniz, 10.  
14.6.10 Ampliant l’horari de tancament dels locals amb motiu de la Festa Major. 
16.6.10 Baixa contribuents taxa d’escombraries i manteniment TVC. 
28.6.10 Requeriment doc. activitat despatx arquitectura Pl. Dr. Robert, 8 PB 
28.6.10 Requeriment doc. activitat bar restaurant Pl. Dr. Robert, 8 PB 
5.7.10 Autoritzant enginyer aeronàutic perquè dugui a terme tramitació per a 

obtenir certificació de compatibilitat de l’espai aeri. Parc de bombers II fase.  
5.7.10 Contracte temporal personal divers activitats estiu. 
15.7.10 Baixa contribuents taxa d’escombraries. 
27.7.10 Contracte temporal director –coordinador i professora Curs internacional de 

música Isaac Albéniz. 
 
El Sr. Daniel Birba demana informació sobre l’ampliació de crèdits aprovada per 
Decret de 10 de maig.  
 
El Sr. Alcalde explica que la subvenció del FEOLS estava condicionada a que les 
inversions no estiguessin consignades en el pressupost del 2010, i una vegada 
concedida la subvenció, s’ha hagut de fer l’ampliació de crèdits pressupostaris per 
l’import de la despesa, procedent de la subvenció que cobreix el 100%.  
 
El Sr. Birba demana explicació de la contractació laboral per posar en funcionament 
les zones verdes.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un reforç per a cobrir la càrrega de treball que 
suposa la posta en funcionament de les noves zones verdes d’aparcament a les quals 
s’ha de donar una cobertura diària fins a les 9 del vespre fins passat l’agost.  
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Pregunta el Sr.  Birba els motius de la contractació de la directora del Casal d’Estiu el 
dia 2 de juny, molts dies abans de que comenci el servei.  
 
Respon el Sr. Alcalde que s’han de fer tasques prèvies de preparació per donar el 
servei.  
 
El Sr. Birba posa de manifest que els contractes del  personal del Curs internacional 
de música es van aprovar quan el curs ja havia acabat, el dia 27 de juliol.  
 
El Sr. Alcalde afirma que els contractes estaven fets i registrats quan es va començar 
el curs però s’ha formalitzat el Decret amb posterioritat.  
 
 
2.2. 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  darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
17/2010 21 de maig de 2010  
18/2010 28 de maig de 2010 
19/2010 4 de juny de 2010 
20/2010 11 de juny de 2010 
21/2010 18 de juny de 2010  
22/2010 2 de juliol de 2010  
23/2010 9 de juliol de 2010  

 
El Sr. Daniel Birba indica que les actes números 22 i 23 les han rebut avui, amb  poc 
temps per a poder examinar-les.   
 
El Sr. Alcalde posa de manifest l’esforç que significa pels serveis administratius el 
lliurament de les actes i el canvi substancial que es va produir al respecte en relació 
amb l’època anterior, en la qual les actes es lliuraven amb mesos de retard.  Indica 
que es pot ajornar el debat dels acords fins a la propera sessió, si així ho creuen 
convenient els senyors regidors i regidores.  
 
El Sr. Birba, en relació amb l’acord 6.1 de l’acta número 17/10, d’adjudicació de la 
redacció dels plans d’igualtat, pregunta si es van demanar altres ofertes. 
 
El Sr. Alcalde explica que es van demanar tres ofertes però només una es va ajustar a 
les condicions econòmiques.  
 
El Sr. Birba demana ampliació d’informació sobre l’acord 6.1 de l’acta 19/10  de 
compareixença en judici.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de que cada any les companyes de telefonia mòbil 
presenten  recurs contra l’ordenança fiscal tot i que, fins ara, l’Ajuntament ha anat 
guanyant tots els plets, i malgrat que aquest any l’ordenança no va ser modificada.  
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El Sr. Birba considera que els acords 6.3 de l’acta 19/10 i 6.1 de l’acta 20/10, 
d’aprovació de projectes d’obres,  són competència del Ple i no de la Junta de Govern.  
 
El Sr. Alcalde afirma que legalment són competència de l’alcalde, en aquest cas 
delegada en la Junta de Govern.  
 
El Sr. Birba demana informació sobre l’acord 4.1 de l’acta 22/10 pel qual es demana 
subvenció per a la reforma del camp de futbol.  
 
El Sr. Alcalde explica que es ca concórrer per donar resposta a la demanda de gespa 
artificial que pugui solucionar els problemes d’utilització del camp de futbol, per la qual 
actuació també ha demanat ajut econòmic la Unió Esportiva Camprodon, i si tot 
cristal·litza, en parlaríem.  
 
El Sr. Xavier Collboni pregunta què es vol posar de gespa artificial.  
 
El Sr. Miquel Sala, Regidor d’esports, respon que es faria el camp gran.  
 
Opina el Sr. Collboni que és vergonyós que es vulgui posar gespa artificial tractant-se 
d’un país on creix l’herba a tot arreu de forma espontània.  
 
El Sr. Alcalde indica que en el seu moment oportú es farà una reunió conjunta per 
parlar del tema amb coneixement de causa. Ara només es tracta de la sol·licitud d’una 
subvenció.  
 
Afirma el Sr. Collboni que sembla una cosa ja feta de posar la gespa artificial sense 
valorar possibles alternatives.  
 
Assegura el Sr. Miquel Sala que no hi ha cap decisió presa però considera un fet que 
si poses 200 nens a jugar durant una temporada, desapareix l’herba natural i per 
aquest motiu es vol solucionar el problema.  
 
El Sr. Alcalde indica que han dit a l’U.E. que l’Ajuntament no pot aportar finançament 
propi; per tant, si es compta amb els ajuts suficients, en parlarem.  
 
El Sr. Birba demana informació sobre l’acord 7.3 de l’acta 22/10, de compareixença i 
oposició en judici monitori.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una demanda en la que el deutor és Grup 
Olímpic i no l’Ajuntament, que no té cap deute amb el demandant i per això es va 
presentar l’oposició.  
 
El Sr. Birba demana més informació sobre l’acord 4.2 de l’acta 23/10, de requeriment 
previ a l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Explica el Sr. Alcalde que l’Ajuntament va aportar una solució en relació amb les 
dificultats de l’obra de construcció del col·lector que ha de fer l’ACA, de forma que 
passés pels vials públics municipals, però la proposta finalment presentada d’ocupació 
no s’ajusta a la solució pactada i per aquest motiu, en defensa dels interessos del 
municipi, s’ha presentat la reclamació.   
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El Sr. Birba indica que a l’acord 4.1 de l’acta 23/10 apareix el nom d’un menor, cosa 
que no considera correcta.  
 
El Sr. Alcalde afirma que a les actes que es posen a disposició del públic es treuen 
totes les referències i dades de caràcter personal.  
 
El Sr. Collboni pregunta quins materials es preveu posar en les obres de pavimentació 
dels carrers Sant Roc i Isaac Albéniz.  
 
Respon el Sr. Alcalde que una part es farà igual que els carres ja pavimentats de nou i 
s’aprofitarà tot el que es pugui del material existent. Indica que només s’ha fet una 
petició al PUOSC per finançar l’obra.  
 
El Sr. Collboni demana que les actes del la Junta de Govern que han rebut aquest 
matí es puguin comentar en el proper Ple.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’’acord.  
  
  
2.3. Altra  informació.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la sentència favorable als interessos de l’Ajuntament de 
Camprodon en el Procediment abreujat 160/2010 interposat per Telefònica Móviles 
España, S.A.. Felicita al Sr. Secretari de l’Ajuntament i als serveis jurídics de la 
Diputació per l’èxit assolit.  
 
 
3. PROPOSTA DE REDUCCIÓ DE LES ASSIGNACIONS PER IND EMNITZACIÓ 
ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ  
 
L’article 29.b)  de les Bases d’execució del pressupost municipal de l’exercici 2010 
regula les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació, per raó 
d’assistència als càrrecs i a les reunions dels òrgans municipals amb els següents 
imports:  
 

b.1. Alcalde, al mes 2.306,90 € 
b.2. Regidors amb responsabilitats de govern, al mes:  495,50 € 
b.3. Regidors sense responsabilitat de govern, al mes:  130,50 € 

 
Atès que, malgrat no ser d’aplicació als càrrecs electes el que preveu el Reial Decret 
Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic; havent estat aplicades les referides mesures a tot el 
personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.  
 
Atès l’acord  de 25 de maig de 2010, de la Comissió executiva de la FEMP (Federació 
espanyola de municipis i províncies) ratificat per la FMC, en relació amb la reducció de 
salaris dels càrrecs electes i alts càrrecs locals.  
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Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
En concordança amb l’acord de reducció salarial aprovat per la Junta de Govern Local 
de 18 de juny de 2010, es proposa al Ple d’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER:  Les  indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació, per 
raó d’assistència als càrrecs i a les reunions dels òrgans municipals queden reduïdes 
amb efectes del dia 1 de juny de 2010 en els següents imports i percentatges:  
 

 
SEGON:  Fer públic el present acord  per a general coneixement de la població.  
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta de d’un petit esforç en solidaritat amb els 
treballadors i per donar exemple.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze  que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
4. PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES  DE 
CONSTITUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE CAMP RODON I 
SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LL OC DE 
SECRETARIA INTERVENCIÓ. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries en sessió del dia 21 de juliol de 2010 
ha aprovat inicialment l'expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de 
Camprodon i Sant Pau de Segúries pel sosteniment en comú del lloc de secretaria 
intervenció, als efectes d'allò previst en els articles 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 
de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atesa la necessitat de constituir l'esmentada agrupació, degut a la impossibilitat de 
prestar correctament les funcions públiques necessàries de manera aïllada i la 
necessitat de no perpetuar la situació actual d’acumulació de la plaça, davant la 
improcedència de concedir la  dispensa de la plaça de l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries.  
 
Vist l'esborrany d'estatuts que ha de regir l’agrupació de municipis. 
 

Càrrec   Import brut 
mensual  

% reducció 
mensual  

b.1. Alcalde 2.191,55 € 5% 
b.2. Regidors amb responsabilitats de 
govern 

470,72 € 5% 

b.3. Regidors sense responsabilitat de 
govern,  

123,97 € 5% 
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Vist l'Informe del Secretari interventor de data 9 de juliol de 2010 i d'acord amb allò 
disposat a l'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local,  
 
Al Ple es proposa el següent ACORD:  

 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon a la iniciativa plantejada 
per l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries  i promoure amb aquell Ajuntament la 
constitució de la projectada agrupació. 

 
SEGON. Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de municipis de 
Camprodon i Sant Pau de Segúries. 

 
TERCER. Facultar a l'Alcaldia per a la gestió i firma de tots els documents que calguin 
per a la consecució d'aquest acord i perquè formi part de la Junta de l’agrupació. 
 
El Sr. Alcalde  indica que es tracta de donar resposta a la petició que efectua 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries sense que això suposi reducció de la dedicació 
al càrrec, atès que actualment els serveis de les dues places els presta la mateixa 
persona, i tenint en compte que suposarà una disminució de costos en les cotitzacions 
a la seguretat social.  
 
El Sr. Birba pregunta en què consisteixen els guanys per l’Ajuntament de Camprodon i 
si s’ha fet una previsió dels costos.  
 
El Sr. Alcalde respon que els costos salarials i de cotitzacions es repartiran de forma 
proporcional entre els dos ajuntaments.  
 
El Sr. Birba anuncia l’abstenció del seu grup (CiU) per no disposar d’un estudi de 
costos al respecte.  
 
El Sr. Collboni pregunta si la jornada laboral del secretari es reduirà de 37,5 hores a  
32,5 setmanals.  
 
Respon el Sr. Alcalde que a les 32,5 hores s’han se sumar les que es destinen a les 
reunions i sessions de la Junta de Govern i el Ple. Indica que l’horari serà igual que 
ara.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per set vots favorables dels sis 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i un d’ Esquerra-AM i tres abstencions dels 
membres del Grup de CiU.      
 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT D E 
FUNCIONAMENT DE LA JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE. 
 
Vista la proposta de reglament de funcionament de la Junta Pericial del Cadastre del 
municipi de Camprodon.   
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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 de funcionament de 
la Junta Pericial del Cadastre 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 
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 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.  
 
Tercer.-   COMUNICAR a la Gerència Territorial del Cadastre els presents acords i 
trametre còpia del Reglament.  
 
Quart .- 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. I pel nomenament dels quatre vocals de la Junta en representació del 
Municipi.  

 
Cinquè.-  TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords 
d’aprovació del reglament municipal de funcionament de la Junta Pericial del Cadastre, 
un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 65.3 
del ROAS. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze  que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚ M. 20. 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. (APROVACIÓ 
PROVISIONAL) 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En aquest sentit, l’empresa concessionària del servei municipal de subministrament 
d’aigua a Font Rubí, proposa la modificació de les tarifes d’aplicació, i al respecte, 
l’Ajuntament ha seguit el procediment legal, sol·licitant l’autorització preceptiva a la 
Comissió de Preus de Catalunya, previ informe favorable de la Junta de Govern Local 
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Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en el qual  es posa de manifest que l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

Vista la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya d’11 de juny de 2010, que 
autoritza les tarifes proposades, d’acord amb  l'informe tècnic de la Secretaria de la 
Comissió, i que autoritza l’aplicació a  partir del dia 12 de juny de 2010.  
 

Vist l’informe del Secretari interventor, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  
 
Primer .- APROVAR la  modificació de l’Ordenança Fiscal número 20 Reguladora de la 
taxa pel subministrament d’aigua, en els termes següents:  
 
Es modifica l’article 6 tarifa tercera. Subministrament aigua a Font Rubí: 

 
 

Tarifes 
 

Descripció 
 

Euros 
1 Quota de servei al mes                   8,61 € 
2 de   0  a 18 m3/trimestre 0,4437 € 
3 Excés de 18m3, m3/trimestre 0,6606 € 
4 Conservació abonat/ mes   0,58 € 
5 Quota d’inversió abonat/mes 4,3302 € 

 
  

 
Segon .- EXPOSAR al públic l’acord precedents i els text complet de l’ordenança 
modificada, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent 
a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions 
i al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer .- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a 
l’ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP  i regirà 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart .- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat l’acord, un cop 
s’hagi aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 
94/1995, de 21 de febrer. 
  
El Sr. Alcalde remarca que la Junta de propietaris de Font Rubí  ha participat de forma 
molt activa en la negociació de les tarifes i finalment ha donat el seu vistiplau.  
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze  que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN TRE EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAMPR ODON PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN PARC DE BOMBERS (2A FASE).  
 
Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camprodon per a 
l’execució, per part de l’Ajuntament, de la segona fase de les obres de construcció del 
nou parc de bombers a Camprodon a la parcel·la situada a la carretera C-38 Km. 9.  
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR el conveni per a la construcció d’un Parc de bombers (2a fase) 
d’acord amb les clàusules que consten a l’esmentat Conveni. 
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde Sr. Esteve Pujol i Badà, tan àmpliament com en dret fóra 
menester per a la formalització del conveni aprovat i quantes actuacions consideri 
necessàries per a la seva efectivitat.  
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta de continuar les actuacions per finalitzar l’obra que 
no ha de suposar cap cost per l’Ajuntament i quedarà tot acabat i a punt pel correcte 
funcionament del servei. Afirma que ha costat molt arribar fins aquí, però finalment es 
podrà acabar el parc de bombers.  
 
El Sr. Xavier Sala en nom del seu grup, CiU, es felicita per haver aconseguit 
desencallar el tema i demana explicació de les variacions en les  consignacions 
pressupostàries dels exercicis anteriors.  
 
Explica el Sr. Alcalde que al 2007 es va aprovar el projecte i es va posar al pressupost 
l’import de la totalitat de l’obra, però  no es va poder executar i per això es va donar de 
baixa i es va tornar a pressupostar l’any 2008 únicament la primera fase, una vegada 
es va obtenir finançament per la totalitat del pressupost d’aquesta primera fase, que és 
la que es va executar.  Ara s’haurà de pressupostar la segona fase i final que 
contempla la finalització de l’obra inclosa la urbanització i enjardinament.  
 
El Sr. Collboni vol saber com quedarà l’entorn una vegada acabada l’obra.  
 
El Sr. Alcalde diu que es preveu que la part de darrera quedi amb herba i la de la 
gasolinera pavimentada.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze  que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
8. ACORD D’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE DAD ES DEL 
PRESSUPOST GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOS T A TRAVÉS DE 
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L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LA X ARXA LOCAL DE 
MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.  

L’apartat 4 de la Resolució de data 14 de setembre de 2009 (BOE núm. 235, de 
29/09/2009), de la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten mesures pel desenvolupament de 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les Entitats Locals, disposa que mitjançant acord del Ple de la seva 
Corporació, l’Entitat Local responsable de l’entrega de la còpia del pressupost general i 
de la seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podrà autoritzar a un representant de la 
Diputació provincial per tal que realitzi la transmissió en el seu nom d’aquella 
informació a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal. 
L’autorització anterior haurà de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província. 

Atès que la Diputació de Girona per mitjà de la Pla d’Assistència Comptable de la 
Xarxa Local de Municipis presta aquesta assistència i aquest Ajuntament forma part 
del citat Pla d’Assistència Comptable des de l’any 2006. 

Amb la voluntat d’acollir-se a la previsió del citat precepte, es proposa al Ple: 

Primer.-  Autoritzar a les persones que es relacionen la transmissió de la còpia del 
Pressupost General municipal i de la seva liquidació a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, a través 
de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, firmant 
electrònicament l’enviament amb un certificat electrònic personal.  

Persones a les que s’autoritza la representació: 

Nom i Cognoms CÀRREC 

Xavier Alberch i Fugueras Director de l’Àrea de Serveis 
d’assistència i Formació 

 
 
Segon.-  Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals als efectes establerts a 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les Entitats Locals 
 
Tercer.-  Publicar el present acord i autorització al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze  que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
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9. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL PER A L’ESTAB LIMENT DE LES 
FESTES LOCALS, EXERCICI 2011. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut del treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat s’estableix que les dues 
festes seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis 
respectius mitjançant acords adoptats pel Ple de al Corporació, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 del Real Decret 2001/83, de 28 de juliol. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals a tot el terme municipal de Camprodon, 
s’han fixat fent-les coincidir amb la festa major de Sant Patllari. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
  
Primer .- Proposar al Conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 
com a festes locals a tot el terme municipal de Camprodon els dies 21 i 22 de juny de 
2011. 
 
Segon .- Notificar aquest acords al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze  que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Birba demana informació sobre la notícia apareguda el dia 27 de concessió 

d’un ajut de dinamització econòmica  a l’Ajuntament de Camprodon.  
 

El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un ajut per a una actuació de noves 
tecnologies complementària a les finançades pel FEOLS. Remarca que ha estat la 
única concedida als ajuntaments  del  Ripollès en aquest programa.  

 
2. El Sr. Birba indica que alguns castanyers del passeig de la Font Nova  semblen 

malalts i pregunta si s’ha fet alguna comprovació.  
 

El Sr. Martí Pujol respon que no han detectat cap malaltia al marge del natural cicle 
vital de les espècies.  
 

3. El Sr. Birba indica, en relació  amb les noves zones verdes d’aparcament, que la 
zona del pavelló vell es va pintar i despintar. Demana més control al respecte.  

 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord.  
 

4. El Sr. Collboni indica que hi ha una senyal de limitació de velocitat que té el disc a 
una alçada inferior al 1,9 metres  cosa que no compleix normativa i pot resultar 
perillosa.  

 
El Sr. Alcalde afirma que es comprovarà i es corregirà si convé.  
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5. El Sr. Collboni recorda que a Beget , des de l’apagada analògica, no disposen de 
senyal de televisió .  

 
El Sr. Alcalde explica que el tema està en vies de solució gràcies a l’esforç i 
col·laboració de l’Ajuntament de Montagut i Oix que ha tramitat amb urgència la 
llicència d’activitat i està en disposició de concedir d’immediat la llicència d’obres 
per la instal·lació de l’antena a Coll de Buchs, del seu terme municipal. El 
subministrament d’electricitat es soluciona amb grups electrògens que ja estan 
contractats fins que es pugui construir la línia a través d’un PERC.  
 
Pregunta el Sr. Collboni si estarà resolt aquest any.  
 
Respon el Sr. Alcalde que espera que si i afirma que s’ha fet tot l’esforç necessari 
perquè funcioni.   
 

6. El Sr. Collboni indica que a Beget, els contenidors d’escombraries que hi ha 
l’entrada de la població poden quedar col·lapsats causant una mala imatge. 
Pregunta si s’ha estudiat alguna solució.   

 
Respon el Sr. Alcalde que ara es fan més recollides per evitar el col·lapse. Explica 
que van proposar el canvi d’ubicació dels contenidors però els veïns no van voler. I 
també van mirar de posar un compactador però ho van desestimar perquè resulta 
molt aparatós.  
 

7. El Sr. Collboni pregunta si es pensa reparar el rellotge de Beget .  
 
Respon el Sr. Alcalde que és de titularitat privada.  
 

8. El Sr. Collboni indica que els socorristes de la piscina  pleguen a les 6 de la tarda 
i quan plou abans d’aquesta hora no s’esperen. Proposa que compensin el temps 
dels dies que pleguen abans per pluja, allargant l’horari dels dies que no plou.  

 
Al Sr. Alcalde li sembla interessant la proposta i es compromet a tenir-la en compte 
pel proper any.  
 

9. El Sr. Collboni informa que hi ha panots del carrer Llandrius  que s’aixequen, i 
que una part de la vorera no té panot.  

 
El Sr. Martí Pujol afirma que ja està contemplada a l’agenda de la brigada la  
reparació i que la part de la vorera es va deixar pendent per tal de que es posés a 
mesura que s’anava construint per evitar que s’espatllés; però si s’allarga el termini 
d’edificació s’haurà de requerir als propietaris per tal de que el posin i quedi 
acabada la vorera.  
 

10. El Sr. Collboni pregunta si està prevista una tarifa reduïda per minusvàlids  en la 
taxa de la piscina igual com la que s’aplica als jubilats.  

 
El Sr. Miquel Sala respon que creu que no paguen entrada i es compromet a mirar-
ho.  
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11. El Sr. Collboni demana que es proposi a la Mancomunitat que es senyalitzin les 
carreteres amb indicadors d’alçada i pendent posant cartells als accessos dels 
ports de Coll d’Ares i Vallter  per potenciar l’interés d’aquests trams per la pràctica 
del ciclisme de carretera. Indica que també seria convenient donar informació al 
web de la Mancomunitat.   

 
El Sr. Alcalde troba interessant la proposta.   

 
12. El Sr. Collboni recorda al Sr. Martí Pujol que va prometre una visita als jardins de 

Can Vincke  fa dos anys, que encara està pendent.  
 

El Sr. Pujol respon que hi aniran oportunament.  
 

13. El Sr. Collboni informa que hi ha un gronxador trencat  al parc de la Mare de la 
Font.  

 
El Sr. Alcalde diu que ho faran arranjar d’immediat atès que ara és l’època que 
més s’utilitzen i pot incidir en produir una imatge negativa de degradació.  

 
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són dos quarts i mig de deu del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE, 


