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ACTA NÚM. PLE2012/6 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE 
SETEMBRE DE 2012 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:02 hores del dia 28 de setembre de 2012, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà , alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència de la regidora 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. 
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. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES. 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2011. 
7. PROPOSTA SOBRE EL DRET A VOT DELS I LES REPRESENTANTS ELECTES 

ALS MUNICIPIS.  
8. PROPOSTA PER A LA MILLORA DE L'INCREMENT DE LES MESURES DE 

SEGURETAT I DE L'ARRANJAMENT DEL TRAÇAT DE LA CARRETERA N-260 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I DE 
RIPOLL.  

9.   PRECS I PREGUNTES 
 

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

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 27 de juliol de 2012, que resulta  aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
2.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DEC RET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
 
30.03.12 Decret de publicació de ban en relació a la restricció d’encendre foc. 

Assistents:  
 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 
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31.07.12 Nomenament secretària interventora accidental mes d’agost. 
01.08.12 Requeriment documentació activitat c/. València, 43 PB. 
01.08.12 Contracte de suplència per baixa d’accident.  
02.08.12 Presa de coneixement canvi no substancial activitat al mas el Molladar. 
03.08.12 Requeriment documentació activitat c/. Freixenet, 12 PB. 
16.08.12 Delegació d’alcaldia per raó de vacances del 17 al 25 d’agost. 
21.08.12 Ordre d’execució de treballs per evitar desperfectes c/. I. Casabó, 2 
29.08.12 Requeriment de dictamen per garantir l’estabilitat del penya-segat i evitar 

riscos c/. I. Casabó, 2.  
20.09.12 Presa de coneixement canvi de titularitat activitat c/. València, 39. 
20.09.12 Presa de coneixement activitat ramadera mas el Barrancot de can Xacó. 
20.09.12 Presa de coneixement activitat ramadera mas les Serres. 
20.09.12 Presa de coneixement canvi de titularitat activitat ctra. Sant Joan, 5 BIS. 
20.09.12 Presa de coneixement activitat c/. Monestir, 21 PB. 
20.09.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 29 PB. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
JUNTES 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  
2012/17   13 de juliol de 2012  
2012/18   20 de juliol de 2012  
2012/19   7 de setembre de 2012  
2012/20   14 de setembre de 2012 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
4. ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de 
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un 
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de Camprodon té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció 
de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més 
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de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa 
seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves 
emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència 
energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts 
renovables. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Camprodon fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 
20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts 
d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Camprodon es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del 
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora 
Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Camprodon es compromet també a elaborar un informe bianual 
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a 
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els 
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia 
sostenible a Europa. 
 
Quart.- FACULTAR l'alcalde, Sr. Esteve Pujol i Badà, per a dur a terme totes les 
actuacions necessàries per a la tramitació d’aquest acords. 
 
Cinquè.- COMUNICAR els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 
Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brussel·les 
(COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació 
dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 
 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRES SUPOST DEL 2011. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 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.133 de  10 
de juliol de 2012, 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. 
 
El Sr. Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2011, integrats pels següents estats bàsics: 
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- 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 2011, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles 
esmentats. 
 
 
7. PROPOSTA SOBRE EL DRET A VOT DELS I LES REPRESEN TANTS ELECTES 
ALS MUNICIPIS.  
 
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la 
familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa maternal 
o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat 
d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la 
representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o 
escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació 
de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició 
Final Setena de la mateixa llei, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un 
procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de 
maternitat i paternitat del càrrecs electes. 
 
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han 
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Malgrat això, 
als ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un greuge comparatiu 
entre els diferents òrgans de govern democràtic.  
 
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipals.  
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Segons l’Informe de l’Observatori de dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de 
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria tres formes de 
poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de 
la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La 
segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència 
dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en una  
altra persona del consistori. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Instar als Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a impulsar la 
demanda de modificació respecte la Llei de bases del règim local  necessària per a que 
un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o 
per malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als 
ajuntaments. 
 
SEGON.- Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en 
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a  vot en cas 
de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.  
 
TERCER.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament. 
 
8. PROPOSTA PER A LA MILLORA DE L'INCREMENT DE LES MESURES DE 
SEGURETAT I DE L'ARRANJAMENT DEL TRAÇAT DE LA CARRE TERA N-260 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT JOAN DE LES ABA DESSES I DE 
RIPOLL.  
 
Atès que és un fet constatat que carretera N-260, des de la giratòria dels túnels de 
Collabós i durant el seu pas entre els termes municipals de Sant Joan de les Abadesses i 
Ripoll, presenta diversos punts negres concretament a l’àmbit de l’antic pas a nivell i a 
l’alçada del torrent de Ribamala, on, al llarg de l’últim any, ja s’hi han produït cinc 
accidents de trànsit que, lamentablement, han costat la vida a dues persones i han causat 
tres ferits; 
 
Atès que des de l’any 2011, quan la carretera esdevingué de titularitat Estatal, s’hi han 
produït accions de millora del ferm i de pintura de la via al seu pas pel terme municipal de 
Sant Joan de les Abadesses i la col·locació d’una lleugera senyalització i de mesures de 
protecció que han resultat insuficients per tal de disminuir-ne la seva sinistralitat; 
 
Atès que aquesta via és l’artèria principal d’accés a Sant Joan de les Abadesses i que és 
utilitzada diàriament per un gran nombre de vehicles, ja siguin turismes com també 
vehicles gran tonatge. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- INSTAR el Govern Espanyol, a través del Ministeri de Foment, a endegar les 
gestions i actuacions oportunes i pertinents per tal d’analitzar i eliminar el conjunt de 
punts negres existents al llarg de la carretera N-260 entre els termes municipals de Sant 
Joan de les Abadesses i de Ripoll. Mesures que han de permetre millorar i arranjar el 
traçat i la senyalització de la via i, al mateix temps, incrementar les seves proteccions de 
seguretat per tal de disminuir-ne la sinistralitat constatada. 
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Segon.- TRAMETRE aquests acords, al Ministeri de Foment, a la Delegació del Govern 
de la Generalitat a Girona i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona demanant 
que es solucioni aquesta situació amb la màxima celeritat. 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten dos quarts per la mitja nit, el Sr. Alcalde 
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


