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 ACTA NÚM. 2/2011 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 25 DE MARÇ  DE  2011 

 

 

 A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen cinc 
minuts de les deu del vespre del dia 25 de març de 
2011,  es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l'objecte 
de celebrar sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència de les regidores i dels regidors 
relacionats al marge. 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

Comprovat que el quòrum d'assistents compleix 
allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la 
Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya,  el  

Sr.  President  obre la sessió  per  a  tractar  els  assumptes inclosos a l'ordre del dia 
de la convocatòria: 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (4.2.2011 ordinària). 
2. DECRETS 
3. JUNTES DE GOVERN 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
5.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODELS DE DECLARACIÓ DELS MEMBRES ELECTES  I 
 CREACIÓ DELS CORRESPONENTS REGISTRES, D'ACTIVITATS I DE BÉNS 
 PATRIMONIALS. 
6.  APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2011 DEL PLA ESPECIAL TEXT 
 REFÓS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.  
7.-  ACORD APROVACIÓ ACTA DE CESSIÓ DE TERRENYS PER CAUSA URBANÍSTICA. ÀMBIT   
 DEL CASTELL DEL PUIG DE LES RELÍQUIES.  
8. ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL INTEGRAT 
 D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA.  
9.  PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DEL CONTRACTE PER LA GESTIÓ DE L’ABASTAMENT D’AIGUA 
 POTABLE DE LA URBANITZACIÓ FONT RUBÍ DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2009. 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A L’EXERCICI  
 2011. 
12. PRECS I PREGUNTES. 

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

  
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (4.02.2011 ordinària) 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2011 que resulta APROVADA  per unanimitat, 
sense esmenes ni correccions.  
 
 

 
Assistents: 

 Esteve Pujol i Badà 
 Joan Guillaumes i Vila  
 Martí Pujol i Suriñach 
 Miquel Sala i Planella 
 Josep Juncà i Vidal  
 Marc Navarro i Moya  
 Lourdes Puigmal i Claravall 
 Daniel Birba Cuffí 
 Núria Mas i Soler  
 Ramona Juncà i Descamps  
 F. Xavier Collboni i Sala 
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2. DECRETS  
 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
04.02.11 Disposant la formació del Compte General de l’exercici 2009. 
19.02.11 Resolució expedient disciplinari 5/2010 
19.02.11 Resolució expedient disciplinari 3/2010 
19.02.11 Resolució expedient disciplinari 4/2010 
21.02.11 Resolució expedient disciplinari 7/2010 
21.02.11 Resolució expedient disciplinari 6/2010 
14.03.11 Requeriment documentació activitat hípica el Molladar. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3. JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les actes de les sessions celebrades per la Junta 
de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
4/2011 4 de febrer de 2011 
5/2011 11 de febrer de 2011 
6/2011 18 de febrer de 2011 
7/2011 25 de febrer de 2011 
8/2011 4 de març de 2011 
9/2011  11 de març de 2011 
 
El Sr. Daniel Birba demana ampliació d’informació sobre l’acord 5.4 de l’acta 4/2011, 
sobre la concessió del servei d’aigua.  
 
El Sr. Alcalde explica que el Pla Director marca les inversions que s’han d’anar 
programant en el contracte programa i l’addenda que s’aprova consisteix en 
l’actualització de la programació de les inversions.  
 
El Sr. Birba pregunta sobre el contingut de l’acord 7.4 de l’acta 5/2011, de 
nomenament de lletrat per procediment abreujat.   
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’un nou recurs contenciós administratiu presentat 
per France Telecom (Orange) contra les liquidacions de la taxa d’ocupació del domini 
públic per les empreses de telefonia mòbil.  
 
El Sr. Birba constata que a l’acta 6/2001 hi ha dos acords, el 3.2 pel qual es denega 
una llicència d’obres i s’aprova la liquidació de la taxa, i el 6.1 pel qual s’atorga el 
termini d’un mes per enderrocar les obres il·legals; en els que semblaria que es 
produeix una incoherència en els terminis concedits, atès que el primer acord es 
notifica atorgant el termini d’un mes per a presentar recurs i s’acorda en el segon 
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l’ordre d’enderroc en la mateixa sessió sense que, òbviament, hagi transcorregut el 
termini per recórrer.  
 
Respon el Sr. Alcalde que la taxa s’ha de liquidar encara que es denegui la llicència i 
que l’acord d’incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística és obligatori 
una vegada comprovat que les obres són manifestament il·legalitzables. No obstant, 
indica, s’estan estudiant totes les possibilitats i, per descomptat, es respectaran tots 
els terminis i s’allargaran el que sigui necessari.  
 
El Sr. Birba afirma que el contingut dels acords sobre ordres d’embargament contra 
Obres Indika  de les actes 8 i 9/2001, números 6.1 i 4.1, respectivament, contradiuen 
la informació facilitada pel Sr. Alcalde segons la qual es va donar a entendre que 
s’havia pagat el deute a aquesta empresa, adjudicatària de les obres de la Casa de la 
Vila.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es tracta de reclamacions de deutes que contractistes que 
han treballat per Obres Indika en altres obres i no han cobrat.  
 
El Sr. Birba indica que si s’haguessin pagat  les obres no restarien tants diners 
pendents.  
 
El Sr. Alcalde afirma que les obres són pagades o endossades a excepció de la 
darrera certificació que puja uns sis mil euros.  
 
A petició del Sr. Alcalde, el Sr. Secretari interventor informa que s’haurà d’adoptar un 
nou acord d’aclariment, atès que, contràriament al que va informar l’adjudicatari de les 
obres, totes les certificacions aprovades han estat endossades i descomptades, i per 
tant, el deute amb Indika no permet fer la retenció i ingrés per l’import que ordena el 
Jutjat.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODELS DE DECLARACIÓ DES MEMBRES 
ELECTES I CREACIÓ DELS CORRESPONENTS REGISTRES D'ACTIVITATS I DE 
BÉNS PATRIMONIALS. 
 
Atesa la necessitat d'aprovar el model de document necessari per a la realització de la 
declaració dels regidors sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com el 
model per efectuar la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en 
societats de tot tipus, amb  informació de les societats per elles participades i de les 
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s'escau, societats i la creació 
dels seus corresponents registres. 
 
Es proposa al Ple d’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- APROVAR el model de document necessari per a la realització de la 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com el model per efectuar 
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la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus , 
amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels 
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s'escau, societats. 
 
Segon.- APROVAR la creació dels corresponents Registres d'Activitats i de béns 
patrimonials. 
 
Tercer.- COMUNICAR als representants locals, sorgits de les eleccions municipals, 
que hauran de completar i presentar al Registre corresponent la declaració sobre 
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels seus béns 
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus i de les liquidacions dels 
impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si s'escau, societats, segons model normalitzat. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
6. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2011 DEL PLA 
ESPECIAL TEXT REFÓS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO 
URBANITZABLE.  
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 4 de gener de 2011, va 
aprovar inicialment la modificació puntual 1/2011 del Pla Especial Text Refós del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon.  
 
 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 1/2011 del Pla Especial 
Text Refós del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de 
Camprodon redactada per Aresta Arquitectes, SLP,  que té per a objecte:  
 

1.- Adaptar la Normativa del Pla Especial a la vigent reglamentació sobre 
allotjaments  turístics, establint un nombre màxim d’habitatges unifamiliars per 
cada edificació catalogada, i adaptant les referències a la legislació urbanística  a 
la que és vigent  actualment .  

 
2.- La inclusió d’edificacions destinades a habitatge que, complint els requisits per 
a estar-hi  incloses, no foren incorporades en cap moment, per omissió, al Pla 
Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals.   
 
3.- La inclusió de les edificacions destinades anteriorment a habitatge que, havent 
estat sostretes del Pla Especial durant la seva tramitació, compleixen els requisits 
que consten a les directrius de contingut per als catàlegs de masies i cases rurals 
establertes per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Gener de 
2009, data posterior a l’aprovació definitiva del pla especial. 
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4.-Modificació de l’emplaçament de determinades edificacions incloses al Pla 
Especial, que per error, no consten en els plànols amb el seu emplaçament real, i 
que afecta algunes cases del veïnat de Rocabruna. 
 

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. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
7.- ACORD APROVACIÓ ACTA DE CESSIÓ DE TERRENYS PER CAUSA 
URBANÍSTICA. ÀMBIT DEL CASTELL DEL PUIG DE LES RELÍQUIES. 
 
Atès que el ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data 27 d’abril de 
2007 va aprovar acta de cessió de terrenys per causa urbanística que contempla la 
cessió d’uns terrenys situats dins de l’àmbit del Castell del Puig de les Relíquies d’una 
superfície de tres àrees aproximadament, propietat del Sr. José Coma i Ramos.  
 
Atès que a l’esmentada acta s’hi ha afegit el plànol de situació redactat recentment i 
s’ha incorporat el pacte TERCER no previst inicialment. 
 
Al Ple es proposa:  
 
Primer.- APROVAR l’acord l’acta de cessió gratuïta per causa urbanística de terrenys 
al municipi de Camprodon, atesa la seva ubicació, amb l’objectiu de preservar l’àmbit 
del Castell del Puig de les Relíquies d’un gran interès paisatgístic en si mateix, 
ratificant el seu contingut íntegre.  
 
Segon.- 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 explica que el pacte afegit contempla la reversió en cas de que es 
requalifiqués la finca atorgant-li aprofitament urbanístic residencial.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
8. ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL 
INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE 
CATALUNYA. 
 
Atès que la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió Generalitat de Catalunya 
està engegant una xarxa d’espais comuns d’atenció al ciutadà que permetin la 
prestació de serveis integrats a nivell de registre, informació i tramitació,  mitjançant 
l’oficialitat de l’oficina local per a l’admissió de documents adreçats a l’Administració de 
l’Estat o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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Atesa la voluntat de facilitar els tràmits administratius envers el ciutadà i d’acord amb 
les especificitats d’aquest conveni publicat al DOGC núm. 4935 de 27 de juliol de 
2007,  
 
Es proposa al PLE l’adopció del següent ACORDS: 
 
Primer.- ADHERIR-SE a la Xarxa d’Espais Comuns d’Atenció al Ciutadà mitjançant la 
signatura d’aquest conveni marc en la categoria d’Oficina de Contacte.  
 
Segon.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el 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. 
 
Tercer.-TRAMETRE certificació d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
9. PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DEL CONTRACTE PER LA GESTIÓ DE 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ FONT RUBÍ DEL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON 
 
Atès que el contracte de concessió establert entre l’Ajuntament de Camprodon i Sorea, 
SA, en data  de 22 de maig  de 2000, estableix una durada de la concessió de 5 anys, 
sense perjudici d’allò establert al Pacte Sisè que especifica que en cas d’interès es 
podria prorrogar per iguals períodes o aquells que en seu moment es pactin de mutu 
acord.  
 
Atès que l’any 2005 es va formalitzar un pacte pel qual Sorea, SA va realitzar 
inversions de millora del servei per valor 56.000,- € amortitzant-les a 20 anys a través 
d’una quota d’inversió inclosa en les tarifes del servei. 
 
Atès que actualment s’estan finançant durant un període de 15 anys les inversions 
realitzades fins a data d’avui, inversions realitzades l’any 2000 per valor de 34.257,68 
€, així com un paquet d’inversions addicionals realitzades l’any 2005 per valor de 
56.000,- €, restant pendent  d’amortitzar a 31 de desembre de 2010 un capital de 
61.844,53 €.  
 
Atès que l’abastament d’aigua potable de la Urbanització Font Rubí ha requerit 
l’execució de la inversió “Projecte de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua 
potable de Font Rubí“ amb un pressupost d’adjudicació de 128.316,23 € més 
23.096,92 € d’IVA, que han consistit, per una banda, en el canvi de la canonada 
d’impulsió des del bombament del Camí de la Quera fins al Dipòsit de Baix i, d’altra 
banda, a la realització d’altres millores a les instal·lacions del servei (reparacions i 
adequacions, dels dipòsits, del telecontrol, instal·lació d’un turbidímetre).  
 
D’aquest import, l’ACA ha atorgat una subvenció de 59.618,19 € pel canvi de la 
canonada d’impulsió, import pendent de liquidació; restant així mateix pendent de 
liquidació  l’import de la part no subvencionada que ascendeix a 91.794,96 €. 
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Atès que Sorea, S.A. és la companyia concessionària del servei i a la vegada 
adjudicatària de l’obra, i va presentar proposta del finançament de la quantitat de 
91.794,96€, corresponent a la part del pressupost d’execució de l’obra indicada no 
subvencionat per l’ACA, en tant que inversió en el servei, a recuperar per part de la 
concessionària, en un termini de 15 anys, mitjançant la inclusió a les tarifes del servei 
d’una quota de recuperació de la inversió per a quin càlcul s’aplicarà un tipus de 
descompte de l’euribor per a operacions a un any més 0,5 punts. 
 
Atès que, tal com estava previst, el capital pendent d’amortitzar, 61.844,53 € 
corresponent a les inversions  realitzades anteriorment, es finançarà al llarg de la 
durada de la concessió a un tipus de l’Euríbor + 0,5 punts. 
 
Vist que les tarifes del servei a aplicar que es deriven de la incorporació d’aquestes 
inversions i la seva amortització, pactades i acceptades per la representació dels 
usuaris afectats, i aprovades per l’Ajuntament són les següents: 

 
a) Subministrament d'aigua
Quota de servei 8,61 €/uc/mes

Quota dinversió 4,3302 €/ab/mes

Preu del subministrament

   Fins a 6 m3/uc/mes 0,4437 €/m3

   Excés de 6 m3/uc/mes 0,6606  "

b) Conservació de comptadors
0,58 €/ab/mes  

 
Atesa la necessitat de que la concessionària, Sorea SA, recuperi les inversions 
realitzades, mantenint l’equilibri econòmic de la concessió a través de la corresponent 
pròrroga del contracte per un nou període de 15 anys, és a dir fins el 22 de maig de 
2025 sens perjudici de posteriors pròrrogues fins el màxim legalment establert. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent ACORD:  
 
Primer.- PRORROGAR el contracte de concessió per la gestió de l’abastament d’aigua 
potable de la urbanització Font Rubí del terme municipal de Camprodon per un nou 
període de 15 anys, és a dir fins el 22 de maig de 2025 sens perjudici de posteriors 
pròrrogues fins el màxim legalment establert. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- COMUNICAR el present acord a les persones interessades.  
 
El Sr. Alcalde remarca la conformitat dels veïns amb la proposta després un intens 
procés de negociació i participació.  
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El Sr. Birba es mostra d’acord amb la proposta degut a que considera fonamental la 
participació dels veïns i usuaris en l’acord.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 
2009. 
 
Un cop els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Exposat el compte general, al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 37 de  
23 de febrer de 2011, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 
 
Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text  Refós de  la Llei  reguladora de les 
Hisendes Locals 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent ACORD: 

 
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2009, integrats pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació 
- Compte de Resultats 
- Liquidació del Pressupost 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a 

exercicis tancats 
- Estat de Tresoreria 
- Balanç de Comprovació 
- Estat de modificació de crèdit 
- Estat de romanent de tresoreria 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 
 
Segon.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 

inicialment aprovades 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 

tancats 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa 
- Relacions nominals de deutors i creditors 
 
Tercer.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els 
articles esmentats. 
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El Sr. Alcalde considera que ara no és el moment d’analitzar el contingut de la gestió 
que reflecteixen aquests comptes sinó únicament de comprovar  si s’ha fet bé la feina 
de comptabilització dels ingressos i les despeses per part dels funcionaris i el 
responsable de la Intervenció.  
 
El Sr. Birba anuncia que per coherència, el seu grup, votarà en contra, atesa la seva 
oposició als pressupostos als quals es refereixen aquests comptes.  
 
El Sr. Xavier Collboni indica que es va abstenir en els pressupostos i també s’abstindrà 
ara, tot i saber que la feina d’intervenció està ben feta.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per set vots a favor, dels regidors 
del Grup Socialista, tres vots en contra, dels membres del Grup CiU i l’abstenció del 
regidor d’Esquerra.     
 
 
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL  PER A 
L’EXERCICI  2011. 

 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2011, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament, el de l'Hospital 
Geriàtric Municipal i el de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz,  s’han seguit els 
requisits que exigeix la legislació vigent. 
 
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i 
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis 
a càrrec de l’Ajuntament, així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la 
Corporació, la Fundació Museu Isaac Albéniz  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 . 
  



10 

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 2011 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 1.273.298,82    1.273.298,82
Capítol  II  Impostos Indirectes 130.000,00    130.000,00
Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.691.462,05 782.899,00 18.837,68 2.493.198,73
Capítol IV  Transfer. Corrents 984.504,13 392.160,00 34.781,00 1.408.345,13
Capítol V   Ingressos de patrimoni 4.603,00 22.080,00   26.683,00
Capítol VI   Aliació inv. Reals 147.366,36 0,00   147.366,36
Capítol VII  Transfer. Capital 150.000,00 0,00   150.000,00
Capítol VIII Actius financers 9.000,00 0,00   9.000,00
Capítol IX  Passius  Financers 0,00 0,00   0,00
Totals INGRESSOS 4.390.234,36 1.197.139,00 53.618,68 5.637.892,04
         
DESPESES:      
CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. F.P.M.I.A. CONSOLIDAT
Capítol I  Desp. Personal 1.171.828,09 955.015,00 16.505,28 2.143.348,37
Capítol II Béns corrents/serveis  1.587.269,59 223.914,00 36.214,29 1.847.397,88
Capítol III Desp. Financeres 64.712,52 150,00   64.862,52
Capítol IV Tranfer. Corrents 79.219,12 440,00 899,64 77.458,76
Capítol VI Inversions Reals 959.195,36 17.620,00   976.815,36
Capítol VII Tranfer. Capital 3.500,00    3.500,00
Capítol VIII Actius financers 9.000,00    9.000,00
Capítol IX Passius Financers 295.257,06    295.257,06
Totals DESPESES 4.169.981,74 1.197.139,00 53.619,21 5.417.639,95
 
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 2011. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2011. 
 
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.- 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 la situació actual no permet gaires alegries i per això en el 
pressupost s’han hagut de reduir ingressos i ajustar les despeses a les possibilitats reals, 
que suposa una reducció global d’un 18%.  Afirma que s’ha fet un exercici de contenció i 
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responsabilitat per confeccionar un pressupost assumible, creïble i que es pugui 
executar. Remarca que el fet més important és que es puguin mantenir els serveis 
fonamentals per les persones cosa que suposarà un important sacrifici en determinades 
àrees que es veuran obligades a ajustar i reduir les seves actuacions. Indica que les 
inversions es limiten a les actuacions indispensables i aquelles que no requereixen 
finançament per préstecs.  
 
El Sr. Birba indica que té una percepció diferent a la que explica el Sr. Alcalde sobre el 
contingut del pressupost. En primer lloc, destaca, que es produeixen moltes repeticions 
d’actuacions ja pressupostades en exercicis anteriors i es contemplen partides molt 
allunyades de la realitat. A tall d’exemple comenta que al capítol 2 d’ingressos es 
contemplen 130.000 euros d’ICIO quan al 2010 hi havia 73.000; al capítol 3  es posa de 
manifest que es fa negoci amb els residus perquè hi ha 358.529 d’ingressos i només 
237.255 de despeses, cosa que dóna un marge important de negoci per l’Ajuntament. Pel 
que fa a despeses, al capítol 1, malgrat la reducció del 5% dels salaris, al 2010 hi havia 
1.067.128 i al 2011 hi ha 1.171.828 i per tant, no hi ha reducció, sinó increment; i al 
capítol 2, en total hi ha 77.000 euros més. En relació amb les inversions, considera que hi 
ha increments en les mateixes actuacions ja pressupostades l’any passat, de forma 
recurrent, com al Camí del Noch i al carrer Poeta Joan Maria Guasch que tenien 180.000 
i 300.000 euros, respectivament i passen a 220.000 i 368.000 euros.  
 
Dit això, el Sr. Birba anuncia el vot en contra del grup de CiU.  
 
El Sr. Collboni comença la seva intervenció anunciant el vot en contra del seu grup, 
Esquerra, perquè considera que es tracta d’un pressupost fictici en el que els ingressos 
estan inflats i les despeses sense contenció.  Remarca que per l’ICIO es preveuen 
130.000 euros quan al 2010 es van pressupostar 73.000; per multes hi havia 25.000 i ara 
es pressuposten 70.000 i per subvencions es preveu un increment de 9% quan tothom 
ha retallat, tant la Diputació com la Generalitat. Pel que fa a despeses, es contempla un 
increment del capítol 1 del 10% i el capítol 2 passa d’1.510.227 a 1.587.269, que suposa 
un increment del 5%; l’únic capítol que es redueix és el 4, que són les subvencions a les 
entitats, totes les altres despeses pugen. En relació amb les inversions, posa de manifest 
que hi ha actuacions repetides des de l’any 2009 que van passar al 2010 i ara es passen 
al 2011 i considera que només 3.500 euros per a promoció econòmica és ridícul.     
 
El Sr. Alcalde indica que els arguments són repetits i repetitius d’un any per l’altre i 
possiblement es degui a que cada un te raó des de la seva òptica.  Explica que la 
previsió d’ingressos de l’ICIO respon a una reactivació de l’activitat que ha donat com 
a resultat que la recaptació per aquest concepte a 31 de desembre de 2010 sigui de 
120.845 euros, cosa que fa pensar que preveure 130.000 és bastant realista. Pel que 
fa a les previsions de recollida de residus, cal tenir en compte que en les despeses 
només es contempla la transferència al Consell Comarcal pels seus serveis però no hi 
consten els altres costos relacionats com l’amortització dels contenidors  i altres que si 
que es reflecteixen en l’estudi de costos del servei que demostra el seu equilibri. 
Explica que al capítol 1 de despeses es contemplen els costos del Plans d’Ocupació 
que l’any 2010 no hi eren i al capítol 2 es contemplen les despeses per 
subministraments que s’han incrementat i malgrat els plans d’estalvi no es poden 
reduir les despeses per aquests conceptes. En relació amb les inversions, les obres 
d’urbanització previstes es van pressupostar a partir de memòries valorades i ara que 
es disposa de projecte aprovat s’ha posat el pressupost de les obres i les despeses de 
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redacció i direcció. Considera que és més interessant plantejar aquestes actuacions 
aquest any atès que les possibilitats d’altres tipus d’inversions seran nul·les. Remarca 
que l’actuació del Camí del Noc està lligada amb l’obra del col·lector que està 
executant l’Agència Catalana de  l’Aigua  en aquella zona. I, en relació amb els 3.500 
euros amb destí a promoció econòmica, explica que es tracta de la partida concreta 
del conveni signat amb l’associació de comerç i turisme, lligat amb la Generalitat en 
previsió de que la comunitat autònoma no retalli aquests programes. Afirma que no és 
la única partida per desenvolupament econòmic.  
 
El Sr. Collboni posa de manifest que la partida per subministrament elèctric de la 
Fundació s’ha disminuït notablement.  
 
Respon el Sr. Alcalde que s’ha adequat al consum real de l’exercici 2010.  
 
El Sr. Collboni  vol deixar constància de que el seu desacord és amb el pressupost de 
l’Ajuntament però que està totalment d’acord amb el de l’Hospital.  
 
El Sr. Birba diu que el seu grup també hi està d’acord amb el pressupost de l’Hospital.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per set vots a favor, dels regidors 
del Grup Socialista, i quatre  vots en contra, dels tres membres del Grup CiU i del 
regidor del grup d’Esquerra.     
  
 
12. PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Daniel Birba demana explicació sobre les inundacions de l’Hospital de la 

setmana passada i la situació del quadre elèctric d’obres.  
 

El Sr. Martí Pujol explica que no es va tractar d’inundacions sinó d’unes filtracions 
de la terrassa a la sala de demències, en relació amb les quals ja s’havia fet una 
reparació amb anterioritat però ara s’han reproduït i per tant, s’haurà de tornar a 
actuar i ja ha estat requerida l’empresa constructora a l’efecte.  
 
Afegeix el Sr. Josep Juncà que la paret no deixa drenar l’aigua acumulada i per 
això es filtra per sota de la vidriera. Considera que es tracta d’un problema lleu 
però que s’ha de solucionar.  Explica que el fet de que encara es funcioni amb el 
comptador d’obres es deu a que hi ha diferències en el pressupost de l’actuació 
amb la companyia subministradora en les quals la Generalitat ha donat la raó a 
l’Ajuntament però la companyia ha presentat recurs i s’està a l’espera de la 
resolució definitiva. També s’han registrat altres problemes de la companyia amb la 
caseta del transformador que ja s’han resolt.  
 

2. El Sr. Birba demana informació sobre desistiments de llicències d’obra i 
sol·licituds  devolucions de fiances.  

 
Respon el Sr. Alcalde que els promotors que no facin les obres autoritzades tenen 
dret a demanar la devolució que els correspongui de l’ICIO. Indica que els regidors 
poden consultar els expedients al respecte.  
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3. El Sr. Collboni pregunta sobre els degoters que s’han produït a la Casa de la 
Vila.  

 
Respon el Sr. Josep Juncà que es va trencar una velux i va entrar una mica 
d’aigua.  
 

4. Pregunta el Sr. Collboni sobre els degoters de la llar d’infants.  
 

Respon el Sr. Guillaumes que el problema es va solucionar.  
 
El Sr. Collboni considera que s’haurien de fer les obres amb previsió de que plou 
molt.  
 
El Sr. Alcalde afirma que les previsions hi són i funcionen raonablement bé.  

 
5. El Sr. Collboni es preocupa sobre  si es tornaran a plantar els arbres de la zona 

del pont Nou i indica que hi ha problemes de neteja i de treure neu, i que els 
jardins no estan correctament arranjats.  

 
El Sr. Alcalde contesta que ja li va dir que els arbres no es tornarien a posar perquè 
no és un lloc adequat. Afirma que el manteniment de neteja i jardins s’està 
millorant tot i tenint en compte que les partides van baixant. 

 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
passen vint minuts de les onze del vespre, de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE. 
 


