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ACTA NÚM. 11/2011 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2011 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
20:05  hores del dia 2 de desembre  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  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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2010. 
6. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DEL SERVEI D’AMBULÀNCIES AL 

RIPOLLÈS. 
7. MOCIÓ DEL GRUP DE CIU DEMANANT  QUE ES REVISI EL VIGENT PLA 

D’EMERGÈNCIES. 
8. MOCIÓ DEL GRUP DE CIU DEMANAT LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER L’ESTUDI 

DE TOTS AQUELLS MECANISMES QUE PUGUIN SUPOSAR UN COMPLEMENT ALS 
ACTUALS SISTEMES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA NOCTURNA. 

9. PRECS I PREGUNTES. 
************* 

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS . 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions 
celebrades els dies 9 de setembre, 24 d’octubre i  28 de novembre, que resulten 
aprovades per unanimitat, sense esmenes ni correccions.  
 
 
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECR ET. 
 
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  
• Josep Juncà i Vidal  
• Joan Guillaumes i Vila 
• Martí Pujol i Suriñach 
• Miquel Sala i Planella 
• Sònia Riñé i Calero 
• F. Xavier Collboni i Sala 
• Jordi Batchelli i Aulinas 
• Josep Roca i Monfort 
• Daniel Birba Cuffí 
• Josep A. Rovelló i Martí 
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23.09.11 Assabentat del canvi de titularitat activitat ramadera mas la Capallera. 
29.09.11 Requerint documentació complementària Càmping Vall de Camprodon. 
05.10.11 Baixa contribuents diferents padrons.  
05.10.11 Establint els locals públics actes campanya electoral i llocs de 

propaganda. 
18.10.11 Contracte laboral temporal per reforçar vigilància. 
21.10.11 Assabentat legalització garatge vinculat a edifici. 
25.1011 Concedint llicència primera ocupació plaça Cuatrecasas, 2  
09.11.11 Requerint documentació complementària activitat apartaments turístics 

Beget.  
10.11.11 Contracte de reforç personal de neteja.  
10.11.11 Requeriment documentació activitat despatx arquitectura Dr. Robert, 8. 
17.11.11 Requerint complementar petició en relació a caiguda c/. Catalunya 
25.11.11 Ajornant el ple amb motiu de decés pare polític de l’alcalde  
25.11.11 Ordenant immediat cessament de tota activitat c/. La Fàbrica, 2  
28.11.11 Assabentat activitat venda productes de moda i complements F.Bàrbara,1 
28.11.11 Assabentat canvi titularitat activitat hostal restaurant ctra. Molló, 3 
28.11.11 Assabentat activitat despatx pl. Dr. Robert, 8 PB 01 
28.11.11 Encomana representació i defensa de l’Ajuntament al secretari, judici de 

faltes 316/2011 
 
El Sr. Josep Roca demana informació sobre el Decret de 17 de novembre pel qual es 
requereix complementar petició en relació amb una caiguda al c/. Catalunya.  
 
El Sr. Alcalde explica que una senyora va caure al carrer Catalunya i ha presentat una 
reclamació patrimonial sense especificar la indemnització que reclama.  
 
El Sr. Daniel Birba pregunta els motius de la contractació de personal de reforç 
aprovada per Decret de 10 de novembre.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es va fer per cobrir la baixa d’una treballadora que s’havia 
incorporar desprès d’una baixa per malaltia però, atès que no s’havia recuperat, va 
tornar a agafar la baixa.  
 
El Ple es dóna per assabentat dels Decrets.  
 
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER 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 data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
29/2011 7 d’octubre de 2011 
30/2011 14 d’octubre de 2011 
31/2011 4 de novembre de 2011 
32/2011 11 de novembre de 2011 
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El Sr. Daniel Birba constata que s’han atorgat diverses llicències d’obres, la qual cosa 
és motiu de satisfacció i espera que també sigui un mínim signe de recuperació 
econòmica del municipi. Pregunta si la dicció que consta en l’acta 31/2011 d’aprovació 
dels projectes “redactats pel servei municipal d’aigua” es refereix als tècnics de 
l’empresa concessionària.  
 
El Sr. Alcalde indica que, contràriament al que s’ha volgut fer entendre, l’aigua 
continua essent un servei municipal i, efectivament, els tècnics que han redactat els 
projectes aprovats són de l’empresa que gestiona el servei, GIACSA.   
  
El Ple es dóna per assabentat dels acords aprovats per la Junta de Govern. 
 
 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde informa de la resolució de selecció dels projectes que obtindran 
finançament del programa “Viure al poble+”, entre els quals no es troba el que va 
presentar aquest Ajuntament. Mostra l’esperança de que en la propera convocatòria 
tinguem la possibilitats de que sigui seleccionat el nostre projecte.  
 
 
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRES SUPOST DEL 
2010. 
 
Un cop els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 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.197 de  
14 d’octubre 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. 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA: 

 
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2010, 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 
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- 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 2010, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els 
articles esmentats. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta del darrer tràmit per tal de retre el compte general 
del 2010 a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització.  
 
El Sr. Xavier Collboni indica que malgrat tractar-se d’un tràmit, es refereix a un 
pressupost que no va votar favorablement el seu grup, motiu pel qual s’abstindran.  
 
El Sr. Birba també indica que no van votar a favor del pressupost del 2010 i per aquest 
motiu s’abstindran.  
 
Sotmesa la proposta a votació, resulta APROVADA  pels sis vots favorables dels 
membres del Grup Socialista i cinc abstencions dels regidors dels grups +Camprodon i 
CiU.   
 
 
6. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DEL SERVEI D’AM BULÀNCIES AL 
RIPOLLÈS. 
 
Vista la moció de l’Ajuntament de Campdevànol referent al manteniment del servei 
d’ambulàncies al Ripollès; 
 
Atès que la comarca del Ripollès té condició de comarca de Muntanya, segons la Llei 
2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, i que ha de tenir un tractament diferenciat en la 
prestació dels serveis per la seva especificats: 
 
Article 1.  La present Llei té per finalitat establir i determinar un règim jurídic específic 
per a les comarques i les zones de muntanya per a assolir els objectius següents: 
b) Crear-hi les infraestructures i els equipaments necessaris, així com millorar-hi els 
existents, per tal de garantir que el nivell de serveis oferts a llurs habitants sigui igual al 
de la resta de Catalunya. 
 
e) Dotar les comarques de muntanya d'una infraestructura administrativa que 
garanteixi l'assistència tècnica als municipis muntanyencs que en necessiten. 
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Advertir del risc i de la desatenció dels servei d’ambulàncies que suposa 
deixar al Ripollès amb dues úniques ambulàncies amb infracció de la Llei d’Alta 
Muntanya. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Salut per a la seva presa en 
consideració. 
 
Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta d’Ajuntaments de 
la comarca. 
 
Sotmesa la proposta a votació, resulta APROVADA  per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de Dret integren el Ple.  
 
 
7.- MOCIÓ DEL GRUP DE CIU DEMANANT  QUE ES REVISI E L VIGENT PLA 
D’EMERGÈNCIES  

 
ANTECEDENTS 

 
ATESA l’existència d’un pla d’emergències que fa possible la intervenció ràpida dels 
efectius necessaris en casos excepcionals, com ara grans nevades, aiguats, etc... 

 
ATES que l’esmentat Pla d’Emergències, sortosament, no s’ha hagut de desplegar 
plenament per no donar-se circumstàncies que ho aconsellessin 

 

ATES que tot i així, sí que s’han de tenir en compte moments que, sense ser d’una 
gran excepcionalitat, fan necessari l’adopció de determinades mesures en aquest 
sentit (com per exemple en cas de nevades), i que en aquests casos poden no ser 
suficients les actuals Ordenances de bon govern 

 
ATES que l’especial moment de crisi, que ha obligat a diferents nivells de 
l’Administració a adoptar diferents mesures excepcionals de contenció i diferents 
retallades en la despesa pública, pot obligar a una major sensibilització ciutadana per 
a que hi hagi una major implicació de la gent a fi d’arribar allà on no pot l’Administració 
(sigui per motius logístics o econòmics) 

 
Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA:  

 
Que es revisi el vigent pla d’emergències, tot constituint un protocol o oficina de 
coordinació, o el mecanisme que es consideri més adient, per actuar en 
circumstàncies excepcionals, tot implicant més a la societat civil, amb la finalitat, no 
solament de poder donar una millor i més eficaç resposta a aquestes circumstàncies 
especials, sinó també que el cost d’aquesta  pugui quedar minimitzada al màxim. 
 
El Sr. Birba posa de relleu la necessitat de que es donin a conèixer els mecanismes 
existents per a implicar més a la població.  
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El Sr. Alcalde es mostra d’acord amb l’esperit de la moció, però creu convenient 
introduir una petita esmena de redacció del text de l’acord que quedaria amb el 
següent contingut:  
 
Que es revisi el vigent pla d’emergències, se’n doni difusió del mateix i dels 
mecanismes establerts  per actuar en circumstàncies excepcionals, tot implicant més a 
la societat civil, amb la finalitat, no solament de poder donar una millor i més eficaç 
resposta a aquestes circumstàncies especials, sinó també que el cost d’aquesta  pugui 
quedar minimitzada al màxim. 
 
El Sr. Collboni es mostra d’acord amb l’esmena del Sr. Alcalde i proposa que es faci 
una reunió anual amb els bombers per refrescar el pla d’emergències i fer difusió de 
les actuacions que contempla.  
 
El Sr. Alcalde dóna suport a la proposta del Sr. Collboni i recorda que Camprodon va 
ser dels primers municipis de les comarques gironines en disposar de tots els plans 
d’emergència i protecció civil gràcies a la inquietud i l’actitud positiva dels bombers 
d’aquí i, en aquesta línia, cal considerar convenient anar actualitzant els plans valorant 
les necessitats i implicar a la gent. Comenta que es pot plantejar, si és necessari, 
efectuar un simulacre.  
 
El Sr. Birba accepta l’esmena, les propostes i les explicacions aportades.  
 
Sotmesa a la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat, amb la 
incorporació de l’esmena presentada pel Sr. Alcalde.  
 
 
8.- MOCIÓ DEL GRUP DE CIU DEMANAT LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER 
L’ESTUDI DE TOTS AQUELLS MECANISMES QUE PUGUIN SUPO SAR UN 
COMPLEMENT ALS ACTUALS SISTEMES D’ASSISTÈNCIA SANIT ÀRIA 
NOCTURNA 

 
ANTECEDENTS 
 
ATÈS l’especial moment de crisi, que ha obligat a diferents nivells de l’Administració a 
adoptar diferents mesures excepcionals de contenció i diferents retallades en la 
despesa pública,  
 
ATÈS que entre aquestes mesures s’hi troba el tancament nocturn del CAP de 
Camprodon 
 
ATÈS que ja s’han efectuat diferents accions i activitats, com ara la manifestació del 
darrer 10 de setembre a Camprodon, així com diferents mocions de rebuig per part 
d’aquest consistori i dels diferents Ajuntaments de la Vall 
 
I ATÈS que les accions reivindicatives no són suficients per a trobar una solució a la 
situació creada per l’esmentat tancament, i que es possible trobar altres vies o 
mecanismes que complementin les accions fetes, així com a l’actual funcionament 
assistencial 
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Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA: 
 
Que, a fi de poder trobar els esmentats mecanismes o mesures per a resoldre l’actual 
estat de coses (creat amb el repetit tancament nocturn), tot millorant i complementant 
el nivell assistencial ara existent, la Junta de Portaveus es constitueixi en comissió. 
Que l’objectiu d’aquesta sigui l’estudi de tots aquells mecanismes que puguin suposar 
un complement als actuals sistemes d’assistència sanitària nocturna, tot tenint present 
els principis de contenció de despesa (es tracti d’un consultori nocturn –o qualsevol 
altre mecanisme d’assistència-, sigui municipal o de la Mancomunitat, sigui amb un 
metge o amb una infermera, o ambdós, sigui participat, públic o  privat, etc...). Així 
mateix, dels resultats que se’n puguin derivar, fer-ne partícips a la resta de municipis 
de la Vall i a la mateixa Mancomunitat.. I a resultes de les seves conclusions s’actuï en 
conseqüència. 
 
El Sr. Birba indica que es tracta d’actuar en positiu davant del greu problema que 
representa la reducció dels serveis sanitaris i per això proposen que la Junta de 
Portaveus es constitueixi en comissió d’estudi i faci propostes per evitar els efectes 
més negatius de la situació.   
 
El Sr. Alcalde proposa que es corregeixi el redactat de l’acord de forma que tingui el 
següent contingut:   
 
Es PROPOSA: Que, a fi de poder trobar els esmentats mecanismes o mesures per a 
resoldre l’actual estat de coses (creat amb el repetit tancament nocturn), tot millorant i 
complementant el nivell assistencial ara existent, la Junta de Portaveus es constitueixi 
en comissió. Que l’objectiu d’aquesta sigui l’estudi de tots aquells mecanismes que 
puguin suposar millorar els actuals sistemes d’assistència sanitària nocturna. Així 
mateix, dels resultats que se’n puguin derivar, fer-ne partícips a la resta de municipis 
de la Vall i a la mateixa Mancomunitat. I a resultes de les seves conclusions s’actuï en 
conseqüència. 
 
El Sr. Josep Roca creu que és convenient corregir la proposta en els termes indicats 
pel Sr. Alcalde, i en aquest sentit expressa el suport del seu Grup +Camprodon.   

 
El Sr. Birba accepta la proposta tal com ha quedat corregida pel Sr. Alcalde.  
 
Sotmesa a la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat, segons la 
correcció presentada pel Sr. Alcalde.  
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Xavier Collboni explica que després de les obres d’urbanització del passeig 

Maristany  ha sortit un brollador d’aigua com un riu. Pregunta si ha estat com a 
conseqüència directa de l’execució de les obres.  
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Respon el Sr. Joan Guillaumes que es tracta de l’antic canal de la Bellabriga, la 
connexió subterrània del qual s’ha de fer amb la mina habilitada a l’efecte al 
passeig, per tal d’evitar que surti l’aigua.  
 
El Sr. Josep Juncà indica que a l’antiga mina de conducció del canal hi creixen 
arrels i es col·lapsa pels sediments i fulles que arrossega; i a més, es connecta 
amb un tub de 60 centímetres de diàmetre que és insuficient. Per això es va 
incloure en el projecte del Camí del Noc que es va presentar al programa “Viure al 
poble+” en el qual es contempla una sortida directa al riu per a solucionar el 
problema que suposa el fet de que les aigües de pluja i les que venen del torrent, 
estiguin canalitzades dins de les clavegueres i el col·lector d’aigües residuals.  
 
El Sr. Alcalde afegeix que mentre no es solucioni la conducció de les aigües que 
baixen de la muntanya, a partir de la cruïlla de la carretera, tindrem problemes, 
igual que passa a la Colònia Estabanell on, cada vegada que plou amb intensitat, 
es desborda el torrent perquè l’entubament de la carretera, igual que en el cas de 
la Bellabriga,   és insuficient.    

 
2. El Sr. Collboni pregunta en què consisteix l’actuació que està fent la brigada en el 

pavelló vell.   
 

El Sr. Guillaumes respon que es tracta d’obres de reparació de la teulada i les 
canals per tal de solucionar els degoters.  
 
Afegeix el Sr. Alcalde que, davant la impossibilitat d’afrontar la forta inversió que 
requeriria l’edifici, s’està efectuant un mínim de reparació que permeti l’ús del 
pavelló.  
 

3. El Sr. Collboni pregunta si s’ha fet una valoració del funcionament de la 
Mancomunitat i com ha quedat finalment l’anunciat abandonament de Sant Pau 
de Segúries.  

 
El Sr. Miquel Sala respon que la idea inicial del nou alcalde de Sant Pau era deixar 
la Mancomunitat però ara s’ho ha repensat en veure que l’interès que suposa 
l’actuació conjunta prima per sobre del profit econòmic directe de cada municipi; i 
s’ha integrat amb normalitat.  
 

4. El Sr. Josep Roca diu que s’està canviant l’enllumenat de diversos sectors cosa 
que mereix felicitació per la millora i l’estalvi en el consum que suposa; però en el 
cas concret de la Font Nova , pregunta si es torna a recuperar l’antiga estructura 
prescindint del bafles instal·lats.  

 
El Sr. Josep Juncà explica que els antics bafles de 125 s’han canviat per uns de 25 
cosa que suposa passar d’un consum diari de 7 kw a 400 w. Afirma que el sistema 
és similar però els nous aparells produeixen un estalvi molt important del consum 
elèctric.  
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5. El Sr. Jordi Batchelli indica que del servei de televisió per cable  hi ha moltes 
queixes i creu que molta gent es donarà de baixa si no es milloren els serveis que 
es presten, opina que s’han de donar més serveis per donar una mica més de vida.  

 
El Sr. Juncà indica que s’ha de tenir en compte que es tracta d’un servei que no és 
bàsic i, en l’actualitat, la TDT dóna molts canals gratuïts; per tant, s’ha d’anar 
aprofundint en les possibilitats que dóna el cable en els serveis d’internet de millora 
de preus; però això depèn de la qualitat de la senyal que arribi a les antenes de 
Sant Antoni. Adverteix que tot costa molt però s’estan estudiant les diferents 
possibilitats i semblaria  que ho tenim ben encaminat.  
 
El Sr. Alcalde aprofita per explicar que s’ha incorporat al web municipal l’estació 
meteorològica interactiva que dóna moltes possibilitats d’obtenir informació i 
proporciona una bona presència de Camprodon als mitjans de comunicació.  
 

6. El Sr. Daniel Birba exposa que hi ha queixes sobre la difusió del mercat setmanal , 
perquè no es donen llicències noves i hi ha molts espais lliures (forats) que els 
ocupen les furgonetes dels marxants.    

 
Respon el Sr. Juncà que l’associació de marxants està treballant en una proposta 
de reordenació del servei a la vista de les deficiències que han detectat.  
 
El Sr. Alcalde indica que es produeixen vicis de funcionament per part dels propis 
marxants i valora molt positivament la implicació de l’associació per millorar 
l’ordenació del mercat. També s’està mirant què fan a altres municipis que ho 
tenen regulat, com Olot, Banyoles o Figueres, per aplicar les experiències.    

 
7. El Sr. Birba pregunta com està el tema del local del Cau . 
 

Respon el Sr. Alcalde que encara hi ha part de l’arxiu i es paga un lloguer que no 
és massa car. Explica que hi ha dos opcions per l’arxiu: portar-lo a Can Parraquet 
o esperar que es traslladin els bombers i traslladar-lo a l’edifici que deixen vacant.  
 

8. El Sr. Birba pregunta si s’han posat en venda els locals del carrer Freixenet   
 

Respon el Sr. Alcalde que aquest tema es tractarà en la reunió del Patronat de 
l’Hospital.  

 
9. El Sr. Birba indica que al carrer Ignasi Casabó hi ha molta humitat i el paviment és 

perillós.  
 

El Sr. Juncà explica que s’està estudiant la possibilitat  de posar resines similars a 
les que han posat a la Forcarà, atès que la sal desfà el paviment.  
 

10. El Sr. Birba pregunta en quina situació es troba l’expedient disciplinari del 
vigilant .  

 
Respon el Sr. Alcalde que està pendent de sentència i que el Jutjat va a poc a poc.  
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11. El Sr. Birba demana informació, en relació a una publicació sobre la situació de 
Vallter , en la que titllaven els alcalde de la Vall de “mentirosillos”.  

 
El Sr. Alcalde explica que no han contestat la publicació per prudència, però el 
tema es troba ben encaminat.  
 

12. Finalment, el Sr. Alcalde, demana als regidors que assisteixin al ball de la 
Puríssima que es celebra el dia 7 al vespre.   

 
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan falten dos minuts per un quart de dotze del vespre, de tot el que jo, el 
Secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


