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 ACTA NÚM. 6/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 1 D’OCTUBRE  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 1 d’octubre 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 (30.07.2010 ordinària) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  

2.1. DECRETS  
2.2. JUNTES DE GOVERN  

3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2010 DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST  PER 
GENERACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS, SUPLEMENT DE CRÈDITS I 
BAIXES DE PROJECTES D’INVERSIÓ I REDUCCIÓ DE DESPESES DE PERSONAL. 

4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D’INFANTS, CURS 2009-2010. 
5. PRECS I PREGUNTES. 
 

_______________ 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (28.05.2010 ordinària) 
 
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  
 
2.1.  Decrets. 
 
30.07.10 Delegant l’alcaldia al primer Tinent d’alcalde. 
30.07.10 Delegant la secretaria intervenció amb motiu de vacances  
04.08.10 Requerint documentació en relació a legalització hípica el Molladar  
06.08.10 Contractant temporalment personal per al Casal d’Estiu 
16.08.10 Aprovació liquidació del pressupost 2009 

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 
 Lourdes Puigmal i Claravall 

Absents:  

 Núria Mas i Soler  



2 

31.08.10 Concedint excedència voluntària personal laboral Llar d’Infants. 
06.09.10 Requerint documentació exp. d’obres Pg. Muralla, 5  
06.09.10 Requerint documentació exp. d’obres Pl. Dr. Robert, 8 - 03 
10.09.10 Nomenament secretària per delegació de la Junta Directiva de la 

Residència Geriàtrica municipal l’Hospital. 
10.09.10 Nomenament secretària per delegació de la Junta de Govern de la 

fundació Pública Museu Isaac Albéniz. 
21.09.10 Donant audiència a l’interessat expedient sancionador lliurant 

documentació. 
27.09.10 Ordenant el lliurament dels informes del vigilants. 
28.09.10 Requerint documentació exp. d’obres Pl. Dr. Robert, 8 - 03  
28.09.10 Requerint documentació exp. d’obres Font Rubí – Pujada Roureda, 238 
 
 
2.2. Acords de la Junta de Govern Local.  
  
Núm. d’acta  Data de la sessió  
24/2010 20 de juliol de 2010  
25/2010 23 de juliol de 2010  
26/2010 30 de juliol de 2010  
27/2010 27 d’agost de 2010  
28/2010 3 de setembre de 2010 
29/2010 10 de setembre de 2010 
30/2010 17 de setembre 2010 
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 3/2010 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST  PER GENERACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS, SUPLEMENT 
DE CRÈDITS I BAIXES DE PROJECTES D’INVERSIÓ I REDUCCIÓ DE DESPESES 
DE PERSONAL 
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les 
necessitats que es deriven del compliment i execució d'obres i serveis municipals, hom 
estima procedent tramitar expedient de modificació del pressupost de la Corporació en 
vigor, per generació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, amb la finalitat de fer 
front a obligacions de reconeguda necessitat i urgència, tal i com s'especifica a la memòria 
adjunta. 
 
S’aprofita el procediment per a ajustar determinats crèdits per inversió que han reduït 
el seu pressupost  i per donar de baixa aquells crèdits que no s’executaran durant 
l’exercici 2010, per import global de 447.784,- euros.  
 
La baixa d’inversions comporta, necessàriament, que s’hagi de reduir la totalitat dels 
ingressos afectats a dites despeses, per import de 424.031,- euros   
 
Igualment es procedeix a l’aplicació de la disminució de la despesa efectuada en 
compliment del RD 8/2010, de la reducció salarial,  amb destí a pal·liar el romanent de 
tresoreria negatiu procedent de  la darrera liquidació pressupostària aprovada, per 
import de 17.539,- euros.  
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El resultat dels ajustos proposats dóna com a resultat l’equilibri en els ingressos 
afectats i les despeses d’inversió concretes,  i un excés d’ingressos de recursos 
ordinaris per import de 41.293,- euros que es destinen íntegrament, en compliment del 
RD 8/2010, a la reducció del romanent de tresoreria negatiu procedent de  la darrera 
liquidació pressupostària aprovada.  
 
El finançament de la major despesa prevista prové de majors ingressos efectivament 
consolidats per import de 875.222 euros, que es relacionen en la Memòria de l’Alcaldia 
que acompanya la proposta, que anivellen la major despesa prevista en el pressupost 
de despeses.   
 
La modificació és la següent : 
 
A) INCREMENT DE DESPESES 
A1.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT :   181.515,- € 
A2.- GENERACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 693.706.- € 
              TOTAL  875.222,- € 
 
B)  INGRESSOS    - PROCEDÈNCIA DELS FONS- :   
MAJORS INGRESSOS :  875.222,-  € 

 
C) REDUCCIÓ DE DESPESA:  
ANUL·LACIÓ I REDUCCIÓ D’INVERSIONS:  447.784,-  € 
REDUCCIÓ SALARIAL  17.539,-  € 

 
D) REDUCCIÓ D’INGRESSOS FINALISTES:    
MINORACIÓ D’INGRESSOS :  424.031,-  € 

 
Atès que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que no permeten 
llur ajornament fins el proper exercici.  
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable del Sr. Secretari 
Interventor i tenint en compte que no significa modificació ni detriment  dels serveis 
afectats,  
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient 3/10 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l'entitat de l'exercici 2010, en els termes assenyalats anteriorment, restant el pressupost 
definitiu segons el següent resum per capítols: 
 
I N G R E S S O S 
Cap. DENOMINACIÓ  P. INICIAL MODIFICACIONS P. DEFINIT. 
  AUGMENTS DISMINUC. TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS  
I Impostos directes 1.118.776  1.118.776
II Impostos indirectes 72.000  72.000
III Taxes i altres ingressos 1.689.562 198.000 1.491.562
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IV Transferències corrents 900.743  900.743
V Ingressos patrimonials 4.414  4.414
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Alienació d’inversions reals  
VII Transferències de capital 879.101 634.308 120.000 1.393.409
VIII Actius financers 1.343.178  1.343.178
IX Passius financers 170.286 240.914 106.031 305.169
 TOTAL 6.178.060 875.222 424.031 6.629.251

D E S P E S E S 
A) OPERACIONS CORRENTS     
I Despeses de personal 1.067.128 17.539 1.049.589
II Despeses  b. corrents  serveis 1.510.227  1.510.227
III Despeses financeres 65.397  65.397
IV Transferències corrents 119.084  119.084
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Inversions reals 3.182.994 875.222 447.784 3.610.432
VII Transferències de capital 13.500  13.500
VIII Actius  financers 9.000  9.000
IX Passius financers 210.730  210.730
 TOTAL 6.178.060 875.222 465.323 6.587.959

 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D’INFANTS, CURS 2009-2010 
 
Vista la resolució  EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen subvencions a 
les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2009-2010, 
 
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat una 
subvenció de 90.000,00 euros a la llar d’infants municipal de Camprodon, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- ACCEPTAR aquesta subvenció de 90.000,00 euros concedida pel 
Departament d’Educació.  
 
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. 
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Tercer.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu, Servei de Règim Econòmic de Centres Educatius de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Daniel Birba posa de manifest que la xarxa wifi només té una capacitat de 

descàrrega de 20 megues, cosa que li sembla poc. També indica que aquest estiu 
no ha funcionat a molts indrets. Pregunta si hi ha possibilitat de millorar el servei 
atès que tal com està, millor no tenir-ne.    

 
Respon el Sr. Alcalde que hi ha restriccions legals per a evitar que es pugui 
competir amb els operadors que ofereixen el servei de banda ampla. Afirma que la 
xarxa és per a ús esporàdic i no es poden fer grans descàrregues. Assegura que 
es posarà al límit legal permès de descàrrega a 30 megues i qui necessiti més 
servei podrà obtenir-lo en els telecentres.  
 
El Sr. Birba afirma que ha rebut moltes queixes en relació amb aquest servei.  
 

2. El Sr. Birba pregunta si s’ha estudiat l’oportunitat d’instal·lar bandes sonores a 
determinats carrers, com per exemple el de la Torre del Coll, per tal de reduir la 
velocitat dels vehicles.  

 
Respon el Sr. Alcalde que és complex degut a que si es posen a un lloc s’hauran 
de posar a molts altres. Afirma que el problema rau en que no es respecten les 
normes de trànsit.  
 

3. El Sr. Birba troba a faltar l’existència d’un mitjà d’informació de l’activitat 
municipal. Indica que la revista Camprodò fa temps que no es publica i afirma que 
cal un mitjà escrit encara que no sigui tan car com la revista, si pot ser més àgil, 
que arribi a la població per tal de que tingui informació de l’activitat municipal, tant 
del govern com de l’oposició.  

 
El Sr. Alcalde afirma que la revista Camprodò està a punt de treure un nou 
número. Coincideix amb el Sr. Birba que cal estudiar donar-li una nova orientació 
que la faci més àgil i menys costosa.  
 

4. El Sr. Birba pregunta quan s’acabaran les obres de trasllat de la Capella del 
Roure.  

 
El Sr. Josep Juncà, primer Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de Presidència, 
comunicació i noves tecnologies,  respon que el Bisbe vindrà a fer la inauguració el 
dia de la Puríssima i que pel que respecta a la intervenció de l’Ajuntament, les 
obres estan pràcticament acabades.    
 

5. El Sr. Birba, en relació amb la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 
2009, indica que han detectat un increment de la despesa  d’un 32% i una 
disminució d’ingressos del 12%, cosa que suposa una desviació negativa del 



6 

pressupost del 44% i denota que el pressupost que aprova el Ple no serveix per a 
res. També pregunta quan pujarà el cost total de la Casa de la Vila.  

 
Intervé el Sr. Xavier Sala afirmant que el poble els pregunta quan costarà 
l’Ajuntament i no poden respondre perquè saben el preu d’adjudicació de l’obra 
però no el total de les desviacions. Pregunta si valdrà més d’un milió d’euros.  
 
Respon el Sr. Alcalde que la reducció dels recursos dels municipis és general i és 
aquest el problema que es reflexa en la  liquidació. Afirma que el cost de l’obra 
adjudicada de la reforma de la Casa de la Vila serà una mica inferior al preu 
adjudicat, al qual s’ha de sumar el cost de l’obra de la sala de la 3a. planta  i també 
l’obra extraordinària pel trasllat de l’ascensor i mesures de seguretat, que en total 
no arriben al milió d’euros.  
 

6. El Sr. Xavier Collboni indica que a la darrera reunió de la Fundació Isaac Albéniz 
es van concretar dues reunions posteriors, una per fer una visita d’obres a Cal 
Marquès i una altra reunió per rebre informació sobre el funcionament del Museu.  

 
El Sr. Alcalde respon que  no es va fer la primera reunió degut a que els altres 
patrons que no són membres del consistori van fer la visita d’obres pel seu compte 
i van considerar que no era necessari fer-ne cap més degut a que la informació 
sobre el Museu es va passar per correu electrònic. No obstant, afirma el Sr. 
Alcalde, es pot fer una nova visita quan vulgui el Sr. Collboni.  
 
Es queixa el Sr. Collboni que no ha rebut la informació sobre el Museu.  
 
Respon el Sr. Alcalde que el Sr. Collboni hauria de tenir aquesta informació igual 
que l’han rebut els altres patrons,  i l’hagués tingut si li hagués dit a ell que no 
l’havia rebut.  
 

7. El Sr. Collboni, en relació amb la instal·lació de passos elevats o bandes 
sonores, opina que  cal estudiar el problema i valorar-lo i no s’hi val a fer 
previsions sense fonaments d’haver-los de col·locar a tot arreu.  Expressa el seu 
convenciment de que la instal·lació de passos elevats com els del passeig 
Maristany en zones concretes  seria una bona actuació.  

 
8. El Sr. Collboni pregunta si està previst que es puguin oferir més serveis de la 

televisió per cable per incentivar noves connexions o, com a mínim, que no es 
produeixin baixes del servei. 

 
Respon el Sr. Juncà que s’està ampliant la informació a través del teletext millorant 
la gestió de continguts i es preveu oferir nous canals i instaurar sistemes 
interactius per a optimitzar les possibilitats del servei.  
 
El Sr. Alcalde afegeix que la inversió del FEOLS d’ampliació de la fibra òptica, es 
fa amb aquesta finalitat.  
 

9. El Sr. Collboni pregunta si es preveu urbanitzar la nova zona d’aparcaments de la 
plaça Santa Maria.  
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Respon el Sr. Alcalde que el terreny és de titularitat municipal i hi ha previsió 
d’urbanitzar a mitjà termini, quan es pugui. De moment, s’ha habilitat mínimament 
el terreny per a aparcaments, i la col·locació de contenidors soterrats a la boca 
d’entrada  es farà en breu i s’aprofitarà per a millorar-ho tot una mica.  
 

10. El Sr. Collboni pregunta si s’estan fent obres sota Reials.  
 

Respon el Sr. Alcalde que el Patronat Germans Vila Riera està fent una font amb la 
que col·labora l’Ajuntament aportant vorada excedent de les obres del passeig 
Maristany.  
 

11. El Sr. Collboni afirma que el Patronat hauria de cuidar una mica la font de les 
Gavatxes que està en molt mal estat.  
 

12. El Sr. Collboni pregunta què fa una màquina que treballa sota la palanca nova.  
 

Respon el Sr. Juncà que fa treballs d’impermeabilització per connectar el col·lector 
procedent de Llanars.  
 

13. A propòsit de la palanca, el Sr. Collboni indica que la primera fusta s’aixeca i cal 
col·locar-la bé per evitar perill d’entrebancar-se.  
 

14. El Sr. Collboni explica que al Ple anterior va preguntar si hi havia bonificació en  
la taxa de la piscina per a minusvàlids i li van contestar que no pagaven. Afirma 
que ha comprovat que no es contempla cap bonificació.  

 
El Sr. Alcalde respon que al proper Ple, amb motiu de la modificació de les 
ordenances fiscals, serà el moment de mirar-ho bé.  
 

15. El Sr. Collboni explica que es fa “botellón” sota les arcades del pati de les 
escoles i després es netegen les restes amb aigua, cosa que pot crear  perill  a 
l’hivern amb el glaç. Manifesta que cal evitar que es faci.  

 
El Sr. Alcalde respon que tot està gravat amb les càmeres que es van instal·lar, 
però les imatges no permeten identificar els responsables. Afirma que s’ajustaran 
les càmeres per identificar els infractors que seran sancionats. Explica que a partir 
d’aquest estiu s’han imposat multes per infraccions de l’ordenança de bon govern.  
 

16. El Sr. Alcalde informa dels actes previstos per a diverses celebracions en els 
propers dies, fent recordatori a tots els regidors de les invitacions que han rebut 
oportunament.  

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


