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ACTA NÚM. PLE2014/2 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE 
MARÇ DE 2014 

 
 A la Casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:10 hores del dia 28 de març de 2014, 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 dels membres 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.  

PROPOSTES D’ACORD: 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
3. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET. 
4. APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2015-2017. 

MOCIONS:  
5. MOCIÓ EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA.  
6. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE 

PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR 
DE SANTA MARIA DE RIPOLL. 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:  

7. DECRETS  
8. JUNTES DE GOVERN  
9. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
10. PRECS I PREGUNTES 

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

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  

 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’acta de la sessió ordinària celebrada en 
data 21 de febrer de 2014, que resulta aprovada per unanimitat dels assistents.  

Assistents: 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 

 

S’excusa: 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
 

 



 

2 
 

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

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

 
 
2. PROPOSTA  D'APROVACIÓ INICIAL D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 
DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
 
El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les dues 
darreres dècades ha comportat l’aparició d’un nou entorn anomenat, societat de la 
informació i del coneixement. També el procés que ha comportat la liberalització del 
sector de les telecomunicacions tant pel que fa a les xarxes com als serveis de 
comunicacions electròniques han suposat que àmplies capes de la població gaudeixin 
dels esmentats serveis que conformen uns nous paradigmes de relació entre la 
ciutadania, les empreses i les administracions. En aquest sentit, el paper dels poders 
públics es cabdal en la promoció del desenvolupament de la societat de la informació i el 
coneixement, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió social.  

La introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat aquests darrers 
anys a posicionar a les administracions públiques –i especialment a les administracions 
locals com administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en 
els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i 
eficiència en l'actuació administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa 
a aquest text, de transparència i millor servei a la ciutadania.  

En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta Ordenança pretén garantir un ús efectiu de les 
eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té 
encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d’altres 
administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici dels seus 
drets i deures. 
 
Vista la proposta d’ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica que  té 
per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el 
coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i 
el conjunt de l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació 
administrativa, la de les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de 
tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un 
compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de 
l’organització municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els 
procediments seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, 
economia i eficiència. 
 
Atès que l’aprovació de l’ordenança és competència del  Ple de l’Ajuntament, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l’ordenança municipal reguladora de l’administració 
electrònica, d’acord amb la proposta redactada pels serveis jurídics de l’Ajuntament que 
obra a l’expedient i s’acompanya com a annex al present acord.  
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Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer.- FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest 
acord. 
 
 
3. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS CONSORCI LOCALRET. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Camprodon en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si 
no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes 
d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 
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2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial 
en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans 
de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 
normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, 
ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per 
a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot 
de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha 
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels deu membres presents, dels onze que 
conformen l’Ajuntament,  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- DONAR trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2015-2017. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa, en relació amb el 
que estableix l’Art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 . 
e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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Vistos els informes de Secretaria intervenció en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable i sobre l'elaboració del Pla pressupostari a mig termini. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels deu membres presents, dels onze que 
conformen l’Ajuntament,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini elaborat per aquesta entitat local que 
servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat. 
 
Segon.- Remetre el pla pressupostari a mig  termini de l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l'efecte. 
 
 
5. MOCIÓ EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA.  
 
El  Tribunal  Suprem  espanyol  ha  dictat  tres  sentencies  que  qüestionen  el  català  
com  a llengua  vehicular  de  l'ensenyament  a  Catalunya,  fet  que  ha  estat  ratificat  
per  una interlocutòria  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  que  imposa  
un  ultimàtum per  al  seu  compliment.  Aquest  fet  atempta  clarament  contra  el  model  
d'escola  catalana, un  model  educatiu  que  ha  funcionat  amb  èxit  els  darrers  30  
anys,  basat  en  la  no separació  dels  infants  i  joves  per  raó  de  llengua  i  gracies  al  
qual  la  nostra  societat gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable.  
  
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules  
han donat força i solidesa  a aquest model, el qual  ha estat objecte de reconeixement per 
part de  diverses  institucions  europees  i  internacionals   i  ha  estat  avalat  per  
evidencies empíriques  en  l'informe  PISA  2009   de  l'OCDE,  en  el  qual  es  constata  
que  el  nivell  de coneixement  de  les  dues  llengües  oficials  a  Catalunya  és  elevat  i,  
en  el  cas  del  castellà, fins i tot superior a la mitjana de l'Estat espanyol.  
  
Aquest model  educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que 
viu  el  català,  llengua  pròpia  de  Catalunya,  respecte  del  castellà,  en  diferents  
àmbits socials   i  culturals,  alhora  que  s'ha  demostrat  eficaç;  en  l'acollida  i  la  
inclusió  social  dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a 
mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.   
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels deu membres presents, dels onze que 
conformen l’Ajuntament,  ACORDA: 
  
Primer.-  MANIFESTAR  el  rebuig  a  les  sentencies  del  Tribunal  Suprem  espanyol  i  
a  la interlocutòria  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  que  posen  en  
perill  el sistema d'immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.  
  
Segon.-  MANIFESTAR  el  suport  al  model  d'escola  catalana  en llengua i  continguts,  
així  com a  tota  la  comunitat  educativa,  per  tal  que  continuï  aplicant-lo  en  el  dia  a  
dia,  sense atendre aquestes sentencies ni altres similars que les puguin seguir.  
  
Tercer.-  INSTAR  el  Parlament  de  Catalunya  a  manifestar  el  seu  desacord  amb  
aquestes sentencies  i  instar  el  Govern  català  a  no  fer  cap  pas  enrere  i  a  complir  
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el  que  diu   la  Llei d'Educació   de   Catalunya   pel   que   fa   a   la   llengua   vehicular   
i   d'aprenentatge   en l'ensenyament.  
  
Quart.-  FER  saber  aquests  acords  al  Tribunal  Suprem  espanyol,  al  Tribunal  
Superior  de Justícia  de  Catalunya,  al  govern  català,  al  govern  espanyol  i  als  grups  
parlamentaris  del Parlament  de  Catalunya,  el  Congrés  dels  Diputats  i  el  Senat  
espanyol,  així  com  a  la plataforma Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa.   
 
 
6. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE 
PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE 
SANTA MARIA DE RIPOLL. 
 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la 
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres 
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota 
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de 
nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest 
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les 
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un 
lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò 
en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes 
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans 
del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions 
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- 
manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs 
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat 
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en 
un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i 
que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica 
europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic 
i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures 
per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes 
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element 
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per 
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va 
posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu 
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a 
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor 
universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de 
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guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació 
dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en 
sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant 
l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de 
la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels deu membres presents, dels onze que 
conformen l’Ajuntament,  ACORDA: 
 
Primer.- DONAR suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
 
Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
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.  
 
21.02.14 Comunicació prèvia activitat de masia Mas el Tubert. 
21.02.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic Can Simonet A Rocabruna. 
10.03.14 Comunicació prèvia activitat ramadera Mas Xenturri. 
11.03.14 Autorització escriptura pública local 16 c/. G. Vila Riera.  
11.03.14 Autorització escriptura pública local 14 c/. G. Vila Riera.  
11.03.14 Autorització escriptura pública local 12 c/. G. Vila Riera.  
11.03.14 Autorització escriptura pública local 11 c/. G. Vila Riera.  
11.03.14 Autorització escriptura pública local 6 c/. G. Vila Riera.  
11.03.14 Autorització escriptura pública local 1 c/. G. Vila Riera.  
13.03.14 Autorització devolució fiança.  
13.03.14 Contracte per baixa d’IT.  
14.03.14 Comunicació prèvia activitat Casa de Colònies c/. Sant Antoni,13. 
14.03.14 Comunicació prèvia activitat Casal de la Gent Gran c/. Freixenet, 6 PB. 
 
 
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  
2014/5  14 de febrer de 2014 
2014/6  21 de febrer de 2014 
2014/7  28 de febrer de 2014 
2014/8  7 de març de 2014 
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2014/9  14 de març de 2014 
 
 
9. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts per tres quarts de nou 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 
 
 


