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 ACTA NÚM. 1/2011 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 4 DE FEBRER  DE  2011 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan passen 
deu minuts de les deu del vespre del dia 4 de 
febrer 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 (3.12.2010 ordinària) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  

2.1) DECRETS  
2.2) JUNTES DE GOVERN  

3. APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BAC DE SANT ANTONI.  
4. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2011 DEL PLA ESPECIAL TEXT REFÓS 

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.  
5. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, DE REVISIÓ, EN 

ZONES RURALS, DE L’APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA i 
DEL SISTEMA DE COMPTABILITZACIÓ HORÀRIA EN L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

6. PRECS I PREGUNTES. 
 

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

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (3.12.2010 ordinària) 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2010 que resulta APROVADA  per 
unanimitat, sense esmenes ni correccions.  
 
 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
2.1.  Decrets. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 

 
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  
 Daniel Birba Cuffí 
 Núria Mas i Soler  
 Ramona Juncà i Descamps  
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Lourdes Puigmal i Claravall 
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2.12.10 Requeriment per acreditar representació. 
3.12.10 Aprovació modificació de crèdit 4/2010 Fundació Museu Isaac Albéniz. 
21.12.10 Incoació expedient disciplinari 3/2010 
21.12.10 Incoació expedient disciplinari 4/2010 
21.12.10 Incoació expedient disciplinari 5/2010 
21.12.10 Incoació expedient disciplinari 6/2010 
21.12.10 Incoació expedient disciplinari 7/2010 
21.12.10 Contracte per motiu de jubilació peó especialista brigada municipal.  
21.01.11 Requeriment documentació petició llicència d’obres Camí del Noc. 
28.12.11 Aprovació factura inversió subvencionada.  
 
2.2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.- Junta de Govern Local.  
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les actes aprovades de les sessions celebrades per 
la Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
37/2010 12 de novembre de 2010 
38/2010 19 de novembre de 2010 
39/2010 26 de novembre de 2010 
40/2010 3 de desembre de 2010 
41/2010 10 de desembre de 2010 
42/2010 14 de desembre de 2010 
43/2010 17 de desembre de 2010 
1/2011 7 de gener de 2011 
2/2011 14 de gener de 2011 
3/2011 21 de gener de 2011 
 
 
El Sr. Daniel Birba pregunta, en relació amb el Decret de 2 de desembre i l’acord de la 
Junta de Govern de 7 de gener,  què passa amb les obres de la Casa de la Vila i si hi 
ha problemes amb els pagaments.  
 
El Sr. Alcalde explica que les resolucions fan referència a una reclamació d’un 
subcontractista de les obres que té problemes amb el contractista perquè no li ha 
pagat la feina feta que, pel que respecta a l’Ajuntament està certificada i aprovada. 
Indica que s’ha produït  un retard considerable en l’execució de les obres, en part 
degut a la complexitat d’aquesta, i sembla que hi ha subcontractistes que no han 
cobrat. Afirma que l’obra adjudicada està acabada i les dues obres complementàries 
s’estan executant directament per l’Ajuntament, per administració.   
 
El Sr. Birba fa constar la queixa del seu grup en relació amb l’acord d’adjudicació de 
l’obra del servei d’aigua de Font Rubí, perquè considera que és competència del Ple 
que no s’hauria d’haver delegat.  
 
Respon el Sr. Alcalde  que la competència per la contractació d’aquesta obra és de 
l’Alcalde i no del Ple.  
 
Pregunta el Sr. Birba si s’ha donat compliment al requeriment acordat per la Junta de 
Govern del dia 10 de desembre, al punt 4.2. 
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Respon el sr. Alcalde que avui s’ha concedit la llicència d’obres per enderrocar el mur. 
 
El Sr. Birba pregunta si els serveis de l’AOC als quals ens adherim segons acord de la 
Junta de 17 de desembre són gratuïts.  
 
Respon el Sr. Alcalde que si que ho són i que espera que no ho canviï el nou Govern.  
 
El Sr. Xavier Collboni pregunta els motius del requeriment i suspensió de la llicència 
que demana Endesa al Camí del Noc. I si han justificat el canvi d’ubicació.  
 
Respon el Sr. Alcalde que el projecte contemplava la invasió de via pública i per això 
s’ha suspès el procediment,  i que no consta, per que no han d’explicar els motius pels 
quals volen actuar.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BAC DE SANT 
ANTONI. 
 
Vist el projecte de Pla especial de protecció del Bac de Sant Antoni, la finalitat del qual és 
assolir la conservació i millora de la diversitat de la zona i els elements que conformen la 
fesomia  general  i particularitzada preservant les actuacions que lesionin els valors 
protegits, compatibilitzant la seva protecció amb els usos permesos, així com la posada 
en valor dels elements catalogats que contenen.  
 
Atès que el Pla especial de protecció del Bac de Sant Antoni per causa de les seves 
característiques, no està subjecte a  avaluació ambiental, d’acord amb el que disposa 
l’Annex 1.2.c)  de la Llei 6/2009, de 28 d’abril.  
  
Atès l'informe de secretaria de data 1 de febrer de 2011, de conformitat amb l'article 85 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR inicialment el Pla especial de protecció del Bac de Sant Antoni en els 
termes que obren en l'expedient, redactat per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru i 
promogut per l’Ajuntament de Camprodon.  
 
Segon.- SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant un mes que es comptarà a 
partir de la data de l'última publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris 
de mes divulgació en l’àmbit municipal, als taulers d'anuncis municipals i al web 
municipal.  
 
Durant aquest període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui 
examinar-lo o obtenir còpies perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
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Tercer.- APROVAR la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, 
rehabilitació, enderrocament de construccions, i d’instal·lació o ampliació d’activitats o 
usos concrets, en l’àmbit d’actuació que s’identifica gràficament en els plànols del Pla 
especial de protecció del Bac de Sant Antoni en els aspectes que puguin contradir la 
nova ordenació; d’acord amb el que disposen els articles 73 i 74 del Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme; pel període 
de tramitació de la modificació del Pla especial, i com a màxim durant  un any.  
 
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial. 
 
Quart.- CITAR personalment al tràmit d'informació pública als propietaris dels terrenys 
que estiguin compresos en l’àmbit del Pla. 
  
Cinquè.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials,  els quals han d'emetre'l en el termini d'un mes, tret que una 
disposició autoritzi un termini més llarg.  
 
El Sr. Alcalde explica els trets fonamentals del contingut del Pla Especial  i remarca que 
posa en valor els espais d’interès a preservar.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2011 DEL PLA ESPECIAL TEXT 
REFÓS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE.  
 
Atesa la necessitat de modificar el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en 
sòl no urbanitzable de Camprodon que té com 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. 
 
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: 
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Vist l’informe de l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru de data 28 de gener de 2011 on es 
constata que el document de Modificació del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals reuneix els requisits formals i de contingut necessaris per a poder ser aprovat 
inicialment per l’Ajuntament de Camprodon, i continuar la tramitació prevista per la 
legislació urbanística vigent. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
                                                                                                                                                                                
Primer.- 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 redactada 
per Aresta Arquitectes, SLP. 
     
Segon.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials,  els quals han d'emetre'l en el termini d'un mes, tret que una 
disposició autoritzi un termini més llarg.  
 
Tercer.- SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant un mes que es comptarà a 
partir de la data de l'última publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris 
de mes divulgació en l’àmbit municipal, als taulers d'anuncis municipals i al web 
municipal.  
 
El Sr. Alcalde explica que el Catàleg es va redactar i aprovar perquè la Llei d’Urbanisme 
obligava a fer l’inventari i  catàleg de les masies i cases rurals per tal de poder autoritzar 
actuacions i per aquest motiu Camprodon vam ser dels primers en tenir-lo per tal de no 
quedar aturats. Indica que unes quantes masies van quedar fora degut als informes dels 
organismes sectorials. Més tard, amb la modificació del Llei, que va introduir criteris més 
socials  a l’hora de preservar el medi, es van poder incloure 4 ó 5  més; però encara van 
quedar fora unes quantes masies, algunes per error,  i es va intentar que s’incorporessin 
per la via del recurs d’alçada que no és possible. Per tant, ara, la única via per a 
incorporar les masies que van quedar fora és la modificació puntual, que és l’objecte 
d’aquesta proposta al Ple.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
5.- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, DE 
REVISIÓ, EN ZONES RURALS, DE L’APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN 
L’ATENCIÓ PRIMÀRIA i DEL SISTEMA DE COMPTABILITZACIÓ HORÀRIA EN 
L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
Atès que al Consorci de Benestar Social del Ripollès li ha estat delegada pel Consell 
Comarcal del Ripollès i per l’Ajuntament de Ripoll, la gestió dels serveis socials dels 19 
municipis del Ripollès; 
 
Atès que el finançament dels serveis socials bàsics és possible, tal i com estableix la llei 
de serveis socials, per les aportacions econòmiques dels ens locals, dels usuaris dels 
serveis pel sistema de copagament i pel Departament de Benestar Social i Família; 
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Vist que aquest últim, utilitza el Contracte Programa com una eina que regula aquest 
finançament. El contracte programa està estructurat en fitxes que corresponen als 
diferents serveis o grups de serveis que corresponen a cada territori. Cada fitxa estableix 
els objectius, indicadors d’avaluació i quanties màximes que el Departament de Benestar 
Social i Família aporta al Consorci de Benestar Social del Ripollès;  
 
La fitxa 1 fa referència a dos serveis socials bàsics: els serveis socials d’atenció primària i 
el servei d’ajut a domicili que representen aproximadament el 67% del pressupost total 
del Consorci. 
 
Les regles del finançament que estableix aquesta fitxa són les següents:  
 
1. Serveis Socials d’Atenció Primària.  

El Departament de Benestar Social i Família estableix que per nombre d’habitants 
corresponen 10 professionals dels quals aporta el 66% del seu cost (estableix un 
cost de referència per professional, superior al nostre cost per professional) i un 2% 
de la seva aportació en concepte de desplaçaments.  
 

2. Servei d’Ajut a Domicili:  
Estableix un nombre màxim d’hores anuals d’ajut a domicili, de les quals aporta el 
66% del cost/hora, què també estableix. 
Cost hora: 16,25€/h a tot Catalunya; aportació: 10,72€/h. 
Al Ripollès assigna per l’any 2010, 39.000 hores de les quals preveiem que en  
realitzarem 31.000. 

 
La conseqüència és que la total d’aportació pel 2010 que el Departament té consignada 
pel Consorci de Benestar Social, per atendre aquests dos serveis és d’un import de 
672.339,45 €, dels quals més de 100.000€ no es podran justificar.  
 
Per contra, la despesa de desplaçaments i el 30% del temps que es dedica als 
desplaçaments per aquests dos serveis, és de 210.000 € aproximadament. El 
Departament no finança aquestes despeses i han de ser assumides pels 19 municipis del 
Ripollès. 
 
Tenint en compte que el Ripollès és una comarca de muntanya, formada per municipis 
que es troben molt separats, en espai i en temps de la seu dels serveis socials a Ripoll i 
que, a més, presenta dificultats d’accés durant l’hivern que agreugen el temps de 
prestació dels serveis; 
 
En atenció a que la Llei d’Alta Muntanya preveu una atenció especial a les comarques de 
Muntanya perjudicades per l’orografia i el clima en la prestació dels serveis bàsics per la 
població i que els desplaçaments són inherents i necessaris per poder prestar-los; 
 
Vist que aquesta petició no suposa un increment de la partida pressupostada pel 
Departament de Benestar Social i Família; 
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- SOL:LICITAR al Departament de Benestar Social i Família:  
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a) Que l’aportació en concepte de desplaçaments per als serveis d’atenció primària sigui 
com a mínim del 66% del cost real. 
 
b) Que el temps de desplaçament  en el servei d’ajut a domicili sigui comptabilitzat com a 
temps d’atenció. 
 
c) Que subsidiàriament el Consorci de Benestar Social del Ripollès percebi en concepte 
de ruralitat, la totalitat de les quantitats econòmiques consignades pel DASC.  
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Benestar Social i Família.  
 
Tercer.- 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.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Daniel Birba pregunta per quan es preveu l’acabament de les obres de la 

Casa de la Vila. També si està prevista l’exigència de responsabilitats pel retard,  i  
afirma que s’hauria d’evitar l’enorme problema que significaria haver de fer el 
trasllat immediatament després de les eleccions.  

 
El Sr. Josep Juncà explica el procés de contractació de l’obra que contemplava el 
projecte inicial i el procediment d’execució de les altres dues obres 
complementàries, que es fan  per administració. Posa de relleu les dificultats que 
ha suposat haver d’executar actuacions inicialment no contemplades, però 
imprescindibles per la continuació,  cosa que ha significat el canvi d’algunes 
partides del projecte inicial per altres dels projecte de les obres complementàries.  
A tot això, afirma, s’ha de sumar les dificultats econòmiques d’algunes de les 
empreses subcontractades per l’adjudicatari que han arribat a reclamar 
directament a l’Ajuntament el pagament  i per això, finalment, es va decidir 
executar les dues obres complementàries per administració amb la col·laboració 
dels industrials que han volgut continuar i s’ha tancat l’obra adjudicada inicialment.  
 
Afirma, el Sr. Juncà, que les dificultats generades pels canvis en l’execució del 
projecte inicial  no són imputables al contractista. I la seva convicció de que estarà 
tot enllestit abans de les eleccions perquè ara es controla des de l’Ajuntament el 
ritme d’execució, directament.  
 

2. La Sr. Ramona Juncà indica que les dones han detectat moviments estranys i 
sospitosos d’algunes persones i demana que es posi en coneixement del Mossos 
per tal que incrementin la vigilància.  

 
El Sr. Alcalde respon que ja estan al cas i li explicarà reservadament perquè seria 
contraproduent fer-ho en públic.  
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3. La Sra. Juncà  diu que les iaies demanen que es repassi la vorera de la Plaça 
Sta. Maria, la pintura dels passos de vianants  i les línies grogues d’alguns 
carrers.  

 
Respon el sr. Alcalde que s’està treballant per condicionar la vorera i que es farà 
un repàs a les marques de terra situades fora de la zona 20. Recorda que en la 
zona 20 la preferència és dels vianants, sense necessitat de que hi hagi cap marca 
ni senyal específica.  
 

4. La Sra. Juncà recorda que en l’anterior sessió va posar de manifest  la necessitat 
de condicionar l’entrada del cementiri perquè no poden sortir les cadires de 
rodes.  

 
El Sr. Alcalde afirma que es farà aviat.  
 

5. El Sr. Xavier Collboni  pregunta en quina situació es troba l’antena de Coll de 
Bucs i recorda que a Beget només veuen TV3 i malament.  

 
El Sr. Alcalde respon que està igual ja que va quedar sobre la taula de la Comissió 
d’Urbanisme perquè faltava l’informe de Medi Ambient. Sap que finalment va 
informar  que estava subjecte  avaluació ambiental i que s’està treballant per 
solucionar-ho.  
 

6. El Sr. Collboni pregunta si s’està traslladant l’arxiu municipal que està dipositat al  
Cau.  

 
Explica el Sr. Alcalde que una part està al Cau i una altra a l’escola de la Colònia i 
no està previst cap trasllat fins que s’acabin les obres de la Casa de a Vila, 
moment en que es procedirà a ordenar-lo.  
 

7. El Sr. Collboni  demana que es doni més informació sobre el significat i efectes de 
la zona 20, vist que hi ha molta gent que no ho sap.  

 
El Sr. Alcalde respon que es donarà informació a través de la televisió local.  
 

8. El Sr. Collboni  indica que els jardins del Monestir estan plens de cagarades de 
gos  i demana que es posi algun cartell recordant que no és un pipi-can. Remarca 
que aquella zona és molt important per donar bona imatge.  

 
El Sr. Josep Juncà respon que es mirarà de donar informació pel canal local de TV 
per mirar de conscienciar la gent.   

 
  

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


