
ACTA NÚM. PLE 2012/4 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE 
MAIG DE 2012. 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent 
les 20:06 hores del dia 25 de maig 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 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. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 SUPLEMENT DE CRÈDITS PER APLICACIÓ 

OPA’S FUNDACIÓ MUSEU ISAAC ALBÉNIZ. 
6. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES 

RURALS DE CAMPRODON. 
7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I LA 

FUNDACIÓ PRIVADA “GERMANS VILA-RIERA” PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE LA COBERTA DE LA MASIA CAN 
PASCAL – MAS LLANDRIUS. 

8. PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE 
CAMPRODON I SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC 
DE SECRETARIA INTERVENCIÓ. 

9. PROPOSTA SOBRE NOMENCLATURA DE VIAL PÚBLIC. 
10. ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DE LA FMC I ACM INSTANT EL GOVERN DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR EL MANTENIMENT DE LES LLARS 
D'INFANTS MUNICIPALS. 

11. MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN 
RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER UNA NOVA DEMARCACIÓ JUDICIAL. 

12. MOCIÓ DEL GRUP DE CIU SOBRE PROPOSTES D’AGERMANEMENT DEL MUNICIPI.  
13. PRECS I PREGUNTES. 

 
 

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

 
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 CUFFÍ 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 
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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 sessió 
celebrades el dia 30 de març  i  12 de maig de 2012. 
 
Les actes resulten aprovades 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.  
 
28.3.12 Requerint documentació complementària sol·licitud llicència de primera 

ocupació. 
28.3.12 Requerint documentació complementària denúncia per moviment de 

terres.  
30.03.12 Presa de coneixement de l’activitat de perruqueria i complements c/. 

València,16. 
16.4.12 Ordre d’execució obres imprescindibles c/. València, 27  
17.4.12 Presa de coneixement activitat de pizzes per emportar c/. Catalunya, 9. 
19.4.12 Requerint documentació complementària sol·licitud llicència de primera 

ocupació. 
27.4.12 Baixa rebuts escombraries.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en 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  
2012/8 23 de març de 2012  
2012/9 13 d’abril de 2012  
2012/10 20 d’abril de 2012  
2012/11 27 d’abril de 2012  
2012/12 4 de maig de 2012 
 
 
 
4. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de la Sentència núm. 104/12 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2  de Girona per la qual es desestima el recurs interposat per la 
senyora Dolors Prat Jordà.   
  



 
5. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 SUPLEMENT DE CRÈ DITS PER 
APLICACIÓ OPA’S FUNDACIÓ MUSEU ISAAC ALBÉNIZ. 
 
De conformitat amb el Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, en el que s’estableix   
un mecanisme de finançament pel pagament a proveïdors de les entitats a partir d’una 
operació d’endeutament bancari per import total de 1.946.307,13€ a amortitzar en un 
termini de deu anys. 
 
Atès que l’article 10.5 del referit Reial Decret-Llei disposa que en el cas que l'operació 
d'endeutament es destini, totalment o parcialment, a la cobertura d'obligacions que van 
quedar pendents d'aplicar a pressupost, aquestes s'hauran de reconèixer en la seva 
totalitat en el pressupost vigent per a 2012, amb càrrec a l'import que correspongui del 
total finançat. 
 
Atès que en la liquidació del pressupost de la Fundació Museu Isaac Albéniz  de l’any 
2011, les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar sumen 28.314,60€. 
 
Atès que aquesta operació es va firmar el dia 21 de maig de 2012 i habilita la 
disposició de crèdit pressupostari suficient  per aplicar al pressupost del present 
exercici  les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar de l’any 2011 de la 
Fundació Museu Isaac Albéniz de Camprodon. 
 
El resum comptable de la modificació que es proposa és el següent:  
 
A) DESPESES 
 
A1.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L'ESTAT DE DESPESES PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT :    28.314,60 €  
                                                                                         

 Partida Explicació Import 
A 4.22608 Promoció Cultural Festival Albéniz 22.558,18€ 

B 4.22609 Curs Internacional de Música 5.428,08€ 

C 4.21201 Manteniment Museu 143,51€ 

D 4.22003 Museu 184,83€ 

  TOTAL  28.314,60€ 
 
JUSTIFICACIÓ: 
 
Suplementació de crèdits suficients que permeti aplicar al pressupost del present 
exercici  les obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar del pressupost de 
2011, el reconeixement extrajudicial de les quals ha estat objecte d’aprovació pel Ple 
de l’Ajuntament 
 
B)  INGRESSOS    - PROCEDÈNCIA DELS FONS- :   
 
Per tal de fer front a les esmentades atencions, de conformitat amb la legislació vigent 
en la matèria, es recorrerà a majors ingressos  



 
B1.- MAJORS INGRESSOS :   28.314,60€ 

A 917.01 Préstec RD-L 4/2012 Fons per al finançament de pagament 
 a proveïdors 

28.314,60€ 

  TOTAL 28.314,60€ 
 
 JUSTIFICACIÓ: 
   
Majors ingressos procedents de la concertació d’una operació de crèdit per import total 
de 1.946.307,13 €,  concertada a l’empara del Reial Decret Llei 4/2012, de la  qual 
s’apliquen en aquets expedient 28.314,60 €. 
De conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, l’expedient pot quedar concretat 
com s’indica en el següent resum : 

IMPORT DE LES OBLIGACIONS 28.314,60 € 
IMPORT DEL FINANÇAMENT DISPONIBLE 28.314,60 € 
  

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, 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord : 
 
1r.- Aprovar inicialment l'expedient  1/2012 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'exercici 2012, de l’organisme autònom local Fundació Museu Isaac Albéniz, en els 
termes assenyalats anteriorment, restant el pressupost definitiu segons el següent 
resum per capítols: 
 
I N G R E S S O S 
 
CAPÍTOL INICIAL INCREMENT DEFINITIU 
I.- IMPOSTOS DIRECTES -    -  -    
II.- IMPOSTOS INDIRECTES - -  -    
III.- TAXES I ALTRES INGRESSOS   6.747,00€    -  6.747,00€ 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS   43.834,00€    -  43.834,00€    
V.- INGRESSOS PATRIMONIALS        -     -  -    
VI.- ALIENACIÓ D'INVERS. REALS                -       -                  -     
VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   -     - - 
VIII.- ACTIUS FINANCERS      -     - -    
IX. PASSIUS FINANCERS -    28.314,60€    28.314,60€    

TOTAL INGRESSOS    50.581,00€    28.314,60€    78.895,60€    
 
 
 
 
 
D E S P E S E S 
 
CAPÍTOL INICIAL INCREMENT DEFINITIU 



I.- DESP. DE PERSONAL  11.909,00€    -    11.909,00€    
II.- BENS CORRENTS I DE SERVEI  38.672,00€   28.314,60€    66.986,60€    
III.- DESPESES FINANCERES        -    -    -    
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS -    -    -    
VI.- INVERSIONS REALS -                         -         -    
VII.- TRANSFERÈNCIES CAPITAL -                         -              -    
VIII.- ACTIUS FINANCERS            -                         -                - 
IX. PASSIUS FINANCERS        -         -           -    

TOTAL DESPESES  50.581,00€    28.314,60€    
    
78.895,60€ 

 
2n.- 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que, de fet i de Dret,  integren el Ple de la Corporació. 
 
 
6. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS DE CAMPRODON. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 25 de maig 
de 2011, va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació 1/2011 del Pla especial 
del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon, fins a la 
presentació per duplicat d’un text refós verificat per l’Ajuntament.  
 
Vista la documentació de data maig de 2012 redactada per Aresta d’arquitectes, SLP 
”Text refós – Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals de Camprodon”.  
 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:  
 
Primer.- VERIFICAR el “Text refós – Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals 
de Camprodon” que incorpora les prescripcions següents:  
 
Avaluació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural; del Departament de Territori i Sostenibilitat; a: l’òrgan competent en matèria 
de paisatge de la Subdirecció General d’Urbanisme; a la Direcció General de 
Carreteres, a l’Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i a l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  
 
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. 
 



Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que, de fet i de Dret,  integren el Ple de la Corporació. 
 
 
7.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON I 
LA FUNDACIÓ PRIVADA “GERMANS VILA-RIERA” PEL DESENV OLUPAMENT 
DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE LA COBE RTA DE LA 
MASIA CAN PASCAL – MAS LLANDRIUS. 
 
Atès que la fundació privada “Germans Vila-Riera” és una entitat sense ànim de lucre, 
l’objectiu principal de la qual és benèfic docent. 
 
Atès que els objectius i finalitats de la fundació coincideixen bàsicament amb interessos i 
objectius que també té l’Ajuntament de Camprodon i ambdues parts consideren que 
d’aquesta coincidència i de la seva recíproca col·laboració i interrelació en molts àmbits, 
com la cessió dels terrenys del Pavelló d’esports municipal “Llandrius”, la col·laboració 
econòmica amb destí a la construcció de la llar d’infants municipal, la cessió de terrenys 
per a la construcció de l’institut d’ensenyament secundari i la piscina municipal, així com 
altres col·laboracions periòdiques en benefici del municipi.  
 
Atès que hom considera que d’ara en endavant en pot sorgir un resultat millor que de 
l’actuació individual de cadascuna al marge de l’altra, per a la consecució dels objectius 
comuns.  
 
Atesa la voluntat manifestada per ambdues parts d’establir un marc en el qual es 
contemplin les regulacions bàsiques pel desenvolupament del projecte de consolidació 
estructural de la coberta de la masia coneguda com a Can Pascal – Mas Llandrius, 
propietat de la Fundació, actualment en estat precari de conservació, dins els límits de 
les possibilitats de cadascun, d’acord amb el projecte d’obres aportat i la llicència 
municipal concedida per acord de la Junta de Govern Local en data 16 de març de 
2012. 
 
Atès que la consolidació arquitectònica del Mas Llandrius coadjuva notablement en la 
creació de les condicions necessàries per tal de desenvolupar econòmicament, 
culturalment  i socialment el municipi de Camprodon.  
 
Examinat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Camprodon i la fundació 
privada “Germans Vila-Riera” pel desenvolupament del projecte de consolidació 
estructural de la coberta de la masia Can Pascal – Mas Llandrius. 
 
Es proposa al Ple:  
 
1r.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Camprodon i la 
fundació privada “Germans Vila-Riera” pel desenvolupament del projecte de 
consolidació estructural de la coberta de la masia Can Pascal – Mas Llandrius. 
 
2n.- 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. 
 



3r.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la fundació privada Germans Vila Riera. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que, de fet i de Dret,  integren el Ple de la Corporació. 
  
 
8. PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTA MENTS DE 
CAMPRODON I SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN  COMÚ DEL 
LLOC DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.  
 
Amb data 9 de juny de 2010, aquest Ajuntament va iniciar expedient per a la 
constitució d'una agrupació per al sosteniment del lloc de Secretaria intervenció comú 
amb l’Ajuntament de Camprodon. 
 
Amb data 27 de juliol de 2010, es va remetre comunicació de l'esmentada iniciativa a 
l’Ajuntament de Camprodon per al seu coneixement i efectes, així com l'esborrany dels 
estatuts. 
 
Amb data 30 de juliol de 2010, l’Ajuntament de Camprodon va acordar adherir-se a la 
iniciativa plantejada per aquest Ajuntament  i promoure conjuntament la constitució de 
la projectada agrupació, d'acord amb els citats estatuts. 
 

Amb data 27 de juliol de 2010, es va remetre comunicació al personal afectat per 
aquest expedient, d'acord amb la disposició addicional segona del Reial decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense que s’hagi registrat 
cap al·legació ni suggeriment al respecte 

 
Amb data 22 d’octubre de 2010 es va rebre informe de la Diputació de Girona i amb 
data 22 de novembre de 2010 es va registrar l’informe rebut del Consell Comarcal del 
Ripollès, ambdós favorables a la constitució de l’agrupació.  
 
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, per acord del Ple de data 24 de novembre de 
2010, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació, d'acord amb l'article 47.2.g) de la  LBRL, va aprovar  la 
constitució de l’agrupació amb l’Ajuntament de Camprodon pel sosteniment en comú 
del lloc de secretaria intervenció.  
 
L’Ajuntament de Camprodon, per acord del Ple, de data 3 de desembre de 2010, 
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la 
Corporació, d'acord amb l'article 47.2.g) de la  LBRL, va aprovar  la constitució de 
l’agrupació amb l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pel sosteniment en comú del 
lloc de secretaria intervenció.  
 
Per Resolució GRI/1239/2011, de 13 de maig, la Consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5884, de 23.05.2011) es va 
constituir l’agrupació i la classificació del lloc de treball de secretaria intervenció com a 
lloc de classe tercera, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter 



estatal, deixant sense efectes la classificació dels llocs de treball de secretaria 
intervenció dels ajuntaments de Camprodon i Sant Pau de Segúries.     
 
Per Resolució  de la Direcció General de Cooperació Local, del Ministeri de Política 
Territorial i Administració Pública de 2 de setembre de 2011 (BOE núm. 234, de 28 de 
setembre de 2011), per la que es disposa la publicació conjunta de les classificacions 
de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, es va 
publicar la constitució de l’agrupació i el nomenament amb caràcter definitiu del Sr. 
Luis López Garcia  per a ocupar la plaça creada.  
 
En data  10 de maig de 2010 s’ha rebut la comunicació de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de 25 d’abril de 2012, pel qual es va aprovar la 
supressió de l’agrupació amb l’Ajuntament de Camprodon pel sosteniment en comú del 
lloc de secretaria intervenció, constituïda per Resolució GRI/1239/2011, de 13 de maig, 
de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 5884, de 23.05.2011); fonamentat en la voluntat dels membres 
del Ple de d’aquell  ajuntament de procedir a la supressió de l’agrupació per considerar 
que han desaparegut els requisits que van donar lloc a la seva constitució 
 
Vistos:  la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut 
bàsic de l'empleat públic; l'article 3.b) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació 
de caràcter estatal; l’article 9.4 del   Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. (DOGC de 9/10/2008); i l’article 
6 dels estatuts de l’agrupació de municipis Camprodon – Sant Pau de Segúries pel 
sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció.  
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon no pot condicionar el funcionament intern d’un 
altre ens local, malgrat considerar que la supressió de l’agrupació és contrària al 
principi d’eficiència dels serveis públics i als objectius que propugnaren la seva 
constitució perfectament vigents en l’actualitat. 
  
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER. APROVAR la supressió de l’agrupació amb l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció, constituïda per 
Resolució GRI/1239/2011, de 13 de maig, de la Consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5884, de 23.05.2011).  
 
SEGON. TRASLLADAR  aquest acord  a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries. 
 
TERCER. FACULTAR a l'Alcaldia per a la gestió i firma de tots els documents que 
calguin. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que, de fet i de Dret,  integren el Ple de la Corporació. 
 
 
9. PROPOSTA SOBRE NOMENCLATURA DE VIAL PÚBLIC.  



 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon de sempre ha denominat amb un ampli consens  
els noms dels carrers i places del municipi.  
 
Atès que sense cap mena de dubte l’actual plaça d’Espanya ha estat l’indret que més 
canvis ha sofert al llarg dels més de la història de Camprodon, seguint criteris diversos, 
moltes vegades polítics de cada època.  
 
D’acord amb l’opinió dels diferents experts en història del nostre poble (Llorenç Birba, 
Rafel Dalmau, Manel Pujol, César August Torras....) hem constatat els diferents noms 
amb els qual ha estat denominada la plaça d’Espanya amb anterioritat: Plaça Major, 
de la Constitució, de Carlos VII, de Alfonso XII i més recentment plaça de la República 
i des de el final de la Guerra Civil Espanyola plaça d’Espanya.  
 
Considerant la conveniència de que el nom de la plaça defugi, en el futur de 
dinàmiques ideològiques de caire partidari i amb la voluntat de dotar la plaça d’un nom 
que estigui per sobre d’aquestes consideracions.  
  
La Junta de portaveus dels grups polítics municipals per unanimitat han acordat 
proposar al Ple l’adopció del següent ACORD:  
  
Primer.- SUBSITUIR el nom de la Plaça d’Espanya pel de PLAÇA DE LA VILA.  
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà, la implementació de les 
actuacions necessàries dins el procediment corresponent per la correcta efectivitat de 
l’acord precedent. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que, de fet i de Dret,  integren el Ple de la Corporació. 
 
 
10.- ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DE LA FMC I ACM EN RELA CIÓ A INSTAR EL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A GARANTIR EL  
MANTENIMENT DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS. 
 
Vista la resolució aprovada conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en relació a instar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les llars d’infants municipals,  
que diu així:  
 
RESOLUCIÓ 
 
Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a g arantir el manteniment de les 
llars d’infants municipals  
 
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, 



ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants 
com els de les famílies i de la comunitat. 

Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
petita infància i a les seves famílies. 

En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un 
pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri 
territorial del país... 

El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva 
gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € 
anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars.  

L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin 
garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”. 

En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.  

Per això, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques 
 
ACORDEN 
 

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, 
suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a 
mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari 
i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en 
benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 

2. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 
€ anunciada per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir 
l’esmentat import per als cursos següents. 



3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes 
de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància mentre 
s’estableixi un marc estable de col·laboració i coresponsabilitat entre les 
administracions educatives.  

4. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que 
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol. 

5. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la 
sostenibilitat dels serveis de la primera infància. 

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze membres que l’integren,  ACORDA: 
adherir-se a la resolució transcrita en els seus termes.   
 
 
11.- MOCIÓ DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL GENERA L DEL PODER 
JUDICIAL EN RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER UNA NOVA DEMA RCACIÓ 
JUDICIAL. 
 
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar en la sessió de data 19 d'abril 
de 2012 un document que conté els principis i criteris bàsics per a la nova demarcació 
judicial, donant trasllat d'aquest document al Ministeri de Justícia, amb l'objectiu 
d'elaborar un debat que permeti superar les disfuncions que provoca un disseny 
territorial que no respon a la realitat d'una societat en constant i en profunda 
transformació. 
 
L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una proposta de 
reducció a més de la meitat del número de partits judicials en tot Espanya, amb els 
arguments d'una reagrupació, implica verdaderament una supressió de seus judicials 
passant de 431 partits judicials a uns 200 en tot el territori espanyol, extrem que 
directament atempta contra les competències atorgades a l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya i les seves competències en matèria de justícia, així com també es 
vulneraria la pròpia  
 
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels serveis 
que es presten en el territori, sinó el què hauria de suposar és una optimització de 
recursos, sense que això suposés una supressió de seus judicials. En efecte, es 
disposa en l'informe elaborat pel Ple de Consell General del Poder Judicial que seran 
bases de dit ajustament l'atenció i al proximitat en temps i servei, l'ús de noves 
tecnologies, criteris demogràfics, reordenació de geografia política respectant els 
àmbits territorials en que es desenvolupen les activitat polítiques i econòmiques de 
cada zona, extrem que si es donés la desaparició del partit judicial i del Jutjat originaria 
una vulneració d'aquests criteris que sosté el propi Consell General del Poder Judicial. 
 
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot necessari per 
tal de donar resposta als nombrosos assumptes que succeeixen al partit judicial 
corresponent, i la seva supressió no només originaria un retrocés importantíssim al 
municipi en relació a qüestions de justícia i als diferents professionals que es dediquen 
en l'àmbit judicial (procuradors, empleats del Jutjat, advocats, pèrits,...) sinó també 
implicaria un greuge per tots  els ciutadans dels municipis del Ripollès allunyant la seu 
judicial actual a una altra comarca, i per tant impedint prestar un servei apropat al 



ciutadans del territori, sense tenir en compte la pròpia tipologia del territori, així com 
tampoc la pròpia problemàtica de les comunicacions entre els municipis. 
 
Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del Poder 
Judicial de supressió automàtica sense tenir en compte factors importantíssims com 
són el mateix territori, les vies de comunicació i la tipologia del partit judicial, sense 
menysprear la dificultat que originaria amb els professionals que es dediquen en 
l'àmbit judicial l'eliminació pura i simple del partit judicial de Ripoll per agrupar-lo a un 
altre partit judicial. Òbviament són factors que s'han de tenir en compte i que 
correspon defensar des del territori i des del propi Ajuntament de Ripoll sobre la base 
de l'autonomia local i les competències que disposa el municipi, manifestant un rebuig 
manifest per la decisió unilateral del Consell General del Poder Judicial, en el supòsit 
que aquest fos definitiva. Així mateix dita proposta no pot prosperar en el cas de Ripoll 
doncs de ser així s'originarien un seguit de problemes que desvirtuarien els criteris i 
les bases fixades pel propi Consell General del Poder Judicial. 
 
En efecte, l'atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi servei, 
sense perjudici dels quilòmetres que suposaria, atès la zona geogràfica en que es 
troben diferents municipis del partit judicial, extrem que no podria ser superat per 
recursos tecnològics ateses les dificultats encara ara existents en diferents municipis. 
Per altra banda, també es vulneraria el criteri de reordenar atenent a les concretes 
circumstàncies de la geografia política respectant els àmbits territorials en els que es 
desenvolupen activitats político econòmiques, extrem que no es compliria en el cas 
d'agrupar Ripoll a un altra seu judicial. 
 
Al Ple es proposa: 
 
Primer.- OPOSAR-SE genèricament a la decisió del Consell General del Poder Judicial 
referent a la supressió (eliminació, reorganització, optimització) de les seus judicials i 
partits judicials. 
 
Segon.- OPOSAR-SE específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i per 
tant del Jutjat de Ripoll al considerar del tot necessària la seva existència atenent a 
diferents factors i extrems especificats en l'apartat motivació d'aquesta resolució, fent 
constar que la seva supressió vulneraria els propis criteris fixats pel Consell General 
del Poder Judicial segons informe de data 19 d'abril de 2012 referent als principis per 
una nova demarcació judicial. 
 
Tercer.-  INSTAR al Consell General del Poder Judicial a que tingui en consideració i 
emeti l'acord corresponent mantenint a Ripoll com  partit judicial i per tant que disposi 
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció sobre la base de poder donar atenció i 
proximitat al ciutadà en temps i servei, així com l'atenció a les circumstàncies de 
geografia política, respectant els àmbits territorials en que es desenvolupen les 
activitats polítiques i econòmiques de cada zona. Subsidiàriament i en defecte de la 
seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament les motivacions i arguments 
utilitzats per la supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció de Ripoll. 
 



Quart.- INSTAR al Govern de l'Estat per tal de que es pronunciï sobre aquesta decisió 
i instar-lo a adoptar els acords necessaris per tal de mantenir el partit judicial de Ripoll 
tal i com està fins ara. 
 
Cinquè.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit de les 
competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti les resolucions 
necessàries per a la defensa del partit judicial de Ripoll. 
 
Sisè.- TRAMETRE aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de 
Justícia de 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 de la Corporació. 
 
 
12 .- MOCIÓ DEL GRUP DE CIU SOBRE PROPOSTES D’AGERM ANAMENT DEL 
MUNICIPI. 
 
Atès l’especial vinculació que Camprodon té amb determinades poblacions, a causa 
de molts i molt diversos motius, com ara Prats de Molló (població veïna) i Embrun 
(bressol de Sant Patllari, patró de Camprodon), situades a l’Estat francès, o com 
Orcera  -província de Jaen- (origen de moltes de les famílies camprodonines), situada 
a l’Estat espanyol 

 
Atès que existeix el mecanisme d’agermanament entre poblacions, siguin pobles, viles 
o ciutats com a mitjà per a fer més fluides les relacions, tot fomentant el coneixement 
mutu així com tot altre tipus de relació, des del comercial fins al personal i sentimental, 
passant per l’històric.  

 
Atès que Camprodon, a hores d’ara, no es troba agermanat amb cap altre municipi 
d’enlloc. 

 
I atès que fora interessant poder establir els lligams derivats d’aquest tipus de relació, 
en benefici de tots els camprodonins 
 
Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA al Ple de l’Ajuntament, que a fi de poder fer 
factible un eventual agermanament, sigui amb les poblacions expressades o amb 
qualsevol altre, s’iniciïn els contactes pertinents, començant pels municipis indicats en 
l’encapçalament, per si fos del seu interès procedir en conseqüència. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze membres 
que, de fet i de Dret,  integren el Ple de la Corporació. 
   
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 

 



I no havent altres assumptes a tractar, quan falten quatre minuts per dos quarts de deu 
del vespre, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el 
Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 

  
 
 


