
 

1 
 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

ACTA NÚM. PLE 2013/7 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 4 D'OCTUBRE DE 2013 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:05 hores del dia 4 d' octubre de 2013, 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. PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS FRANCISCO REPISO MUÑOZ I             
XAVIER GUITART CANO. 

2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.   
3. APROVACIÓ DEL PACTE  DE CONDICIONS DE TREBALL PEL PERSONAL 

LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON ADSCRIT AL SERVEI DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2013 - 2014. 

4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2012. 

5. PROPOSTA DE NOMENAMENT  DE VOCAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL “L’HOSPITAL”. 

6. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS.    
7. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
8. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
9. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA 

 Informe de seguiment d’execució del pressupost (2n trimestre). 
 Altra informació 

10. PRECS I PREGUNTES 
 

************************************************************* 
 
1. PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS FRANCISCO REPISO MUÑOZ I XAVIER 
GUITART CANO. 
 
El Sr. alcalde comprova les credencials presentades i la seva correspondència amb la 
certificació lliurada a l’efecte per la Junta Electoral Central, constata la personalitat dels 
senyors Francisco Repiso Muñoz i Xavier Guitart Cano, així com que han efectuat 

Assistents: 
 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 
XAVIER GUITART CANO 
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prèviament a aquest acte la preceptiva declaració d’interessos, incompatibilitats i 
patrimoni, tal com preceptua l’article 75.7 de la Llei 7/1985; i procedeix a invitar als nous 
regidors a prendre possessió del càrrec, tal com estableix l’article 108 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General.  
 
El Sr. Repiso pren possessió fent promesa i el Sr. Guitart jurament del càrrec i acte seguit 
ocupen el seu lloc en la taula com a membres del Ple de l’Ajuntament, a tots els efectes.  
 
 
2. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions 
anteriors celebrades en dates 26 de juliol de 2013 ordinària, 6 de setembre de 2013 
extraordinària i 27 de setembre de 2013 extraordinària i urgent, que resulten aprovades 
per unanimitat dels assistents.  
 
3. PACTE  DE CONDICIONS DE TREBALL PEL PERSONAL LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE CAMPRODON ADSCRIT AL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS 
MUNICIPAL PEL CURS 2013 - 2014. 
 
La situació de greu desequilibri econòmic i financer del servei municipal de la llar 
d’infants, ja posada de manifest i en coneixement del Ple de la Corporació amb motiu de 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aquest servei, el dia 26 de 
juliol passat, és causa directa, d’una banda,  de la reducció d’alumnes produïda per la 
disminució d’ocupació i dels ingressos familiars i, de l’altra, per la dràstica disminució de 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya al finançament d’aquest serveis i la subsegüent 
morositat en el seu pagament.  
 
Aquesta situació posa en greu perill la continuïtat del servei municipal i obliga, com a 
alternativa,  a l’adopció de mesures de reducció de la despesa que complementin la 
redistribució de la procedència dels ingressos que preveu aquella modificació fiscal, a 
l’objecte de reduir el desequilibri i millorar l’eficiència del servei durant el període de 
temps en que perduri la situació descrita; que hom pretén i desitja que sigui el més reduït 
possible.     
 
Amb aquesta finalitat, s’ha arribat a un pacte amb el personal afectat adscrit al servei de 
la llar, que en tot moment ha mostrat la seva millor predisposició en col·laborar en la 
consecució de l’objectiu que es persegueix.  
 
El pacte, que s’adjunta com a annex a la present proposta d’acord, consisteix, 
bàsicament en l’establiment  d’una disminució salarial d’un 5% sobre tots els conceptes 
retributius en les nòmines de totes les treballadores afectades, i la corresponent reducció 
de la jornada laboral en el mateix 5% durant la seva vigència, que s’estableix pel curs 
2013 – 2014.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer:  APROVAR el pacte  de condicions de treball pel personal laboral de l’Ajuntament 
de Camprodon adscrit al servei de la llar d’infants municipal pel curs 2013 - 2014. 
 



 

3 
 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

Segon: PUBLICAR anunci al BOP i al tauler d’anuncis municipal.  
 
Tercer: DONAR  compte del present acord i del pacte aprovat a l’autoritat laboral 
competent, als efectes corresponents.  
 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2012. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 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.170 del 4 
de setembre de 2013, 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. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2012, 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 
- 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 
2012, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles esmentats. 
 
 
5. PROPOSTA DE NOMENAMENT  DE VOCAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL "L'HOSPITAL". 
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Aquest Ajuntament té constituït l’organisme autònom municipal Residència geriàtrica 
municipal “l’Hospital” de Camprodon, de caràcter administratiu,  el qual es regeix pels 
Estatuts aprovats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2006, que 
regulen al Capítol II els òrgans i les seves atribucions, disposant a l’article 6 que:  “el Govern 
i Administració de l’Organisme Autònom s’exercirà pels òrgans següents: la Junta 
directiva, la Comissió d’admissions i la Presidència; i a l’article 7: Composició de la Junta 
directiva: 
 

a. L’alcalde de Camprodon, que ostentarà la presidència de la Junta, o persona 
en qui delegui. 

b. El regidor o regidora que tingui assignades les funcions en matèria de serveis 
socials. 

c. Un regidor o regidora representant de cada un dels grups polítics que hagi 
obtingut representació en el ple de l’Ajuntament. 

 
Vist que Sr. Josep Antón Rovelló Martí ha presentat la seva dimissió com a regidor i, com 
a conseqüència, ha cessat com a representant de l’Ajuntament en la Junta Directiva de la 
Residència geriàtrica municipal “l’Hospital” de Camprodon, nomenat per acord del Ple de 
data 17 de juny de 2011.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- NOMENAR vocal de l’organisme autònom “Residència geriàtrica municipal 
“l’Hospital” de Camprodon”, al regidor Sr. Daniel Birba Cuffí, del Grup Municipal de CiU. 
 
Segon.-  DONAR compte del present acord a la Direcció de l’Organisme. 
 
6. NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN ÒRGAN COL·LEGIAT. 
 
Aquesta Corporació Municipal participa de forma activa, entre d’altres, amb l’òrgan 
col·legiat, CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA en el que està representada per 
Regidor, quin nomenament i delegació és competència del Ple.   
 
Vist que la Sra. Sònia Riñé Calero ha presentat la seva dimissió com a regidora i, com a 
conseqüència, ha cessat com a representant de l’Ajuntament com a membre de 
l’Assemblea General del Consorci, nomenada per acord del Ple de data 29 de juliol de 
2011.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- NOMENAR representant de la Corporació en l’òrgan col·legiat CONSORCI VIES 
VERDES DE GIRONA al regidor Sr. Xavier Guitart Cano.  
 
Segon.-  NOTIFICAR aquest acord a l’interessat a l’efecte de que en el termini de TRES 
dies expressi l’acceptació del nomenament. 
 
Tercer.- NOTIFICAR igualment l’acord a l’organisme CONSORCI VIES VERDES DE 
GIRONA a l’efecte de la seva composició interna. 
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7. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
29.07.13 Formació del Compte General 2012. 
02.08.13 Modificació contractes laborals personal neteja. 
02.08.13 Delegació de funcions de secretaria intervenció .  
05.08.13 Requerint documentació obres C/. F. Bàrbara, 2 . 
06.08.13 Comunicació prèvia activitat ramadera mas el Tubert de Bolòs.  
06.08.13 Comunicació prèvia activitat pastisseria c/. València, 48..  
07.08.13 Delegació d’alcaldia per raó de vacances,  
08.08.13 Liquidacions per O.V.P. mes de juny 2013.  
26.08.13 Delegació per celebració de matrimoni civil.  
28.08.13 Contractes laborals temporals. 
28.08.13 Contracte laboral personal de reforç. 
06.09.13 Delegació de funcions secretaria intervenció . 
10.09.13 Comunicació prèvia CT activitat Restaurant C/. Catalunya, 11 PB. 
10.09.13 Comunicació prèvia activitat C/. I. Albéniz, 7 PB.  
20.09.13 Proposta sobre reducció de meses electorals.  
26.09.13 Comunicació prèvia CT activitat C/. F. Bàrbara, 10.  
26.09.13 Comunicació prèvia activitat aprofitament pastures (mas de Molló).  
26.09.13 Requeriment documentació petició en relació activitat mas les Gasoveres. 
 
 
8. DONACIÓ DE COMPTE 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 del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
2013/22 12 de juliol de 2013 
2013/23 19 de juliol de 2013 
2013/24 2 d’agost de 2013 
2013/25 30 d’agost de 2013 
2013/26 6 de setembre de 2013 
2013/27 20 de setembre de 2013 
 
El Sr. Birba constata que no s’ha produït disminució en la concessió de llicències d’obra, 
cosa que considera motiu de felicitació.  
 
 
9. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la següent informació: 
 
9.1. INFORME DE SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (2n. 
TRIMESTRE 2013). 
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En compliment del que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
dóna compte al Ple de l’informe de seguiment d’execució del pressupost corresponent al 
segon trimestre de 2013, que va ser remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica el dia 2 de setembre de 2013. 
 
 
9.2. ALTRA INFORMACIÓ.  
 
No es fa esment de cap altra informació, en aquest apartat.  
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten tres minuts per tres quarts d’onze, el Sr. 
Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 
 
 


