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ACTA NÚM. PLE2014/9 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE 
DESEMBRE DE 2014 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:11 hores del dia 19 de desembre 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. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A L’EXERCICI 

2015. 
3. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA: 

REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS DE CAL MARQUÈS I DEL CONVENT DEL 
CARME PER A MUSEU MUNICIPAL, 3A FASE” (PUOSC 2011/861). 

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 
CONGIAC.  

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES 
COMARQUES DE GIRONA (CILMA). 

6. RATIFICACIÓ ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL “ED5. 
PLA DE SANT RAMON”,   

7. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A L’EMPLEADA NÚRIA 
MAYÀ  PER A  L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ  

8. ACCEPTACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESENVOLUPAR LES  ACTUACIONS EN 
MATÈRIA DE JOVENTUT, D’ACORD AMB LES CONDICIONS QUE FIGUREN 
EN EL CONTRACTE PROGRAMA 2014 – 2015. 

MOCIONS 
9. PROPOSTA DE MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS CATALANS D’IMPULS A LES 

POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA 
DIVERSITAT I EN PRO DE LA CONVIVÈNCIA A CATALUNYA. 
 

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

  

S’excusa:  
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 
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10. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA 
GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:   

11. DECRETS  

12. JUNTES DE GOVERN  

13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

a) DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 
TRAMESES AL MINISTERIO DE HACIENDA. 

b) DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST, 3R. TRIMESTRE, 
TRAMÈS AL MINISTERIO DE HACIENDA. 

c) ES DÓNA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 

d) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 

e) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA DEL TERCER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2014. 

f) ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL TERCER 
TRIMESTRE PRESENTATS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. 

g)    ES DÓNA COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE JUTJAT DE RIPOLL 98/2014 
RECAIGUDA EN JUDICI DE FALTES 370/2014.  

14. 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 en data 26 de setembre de 2014, ordinària, i 31 d’octubre i 11 de desembre 
de 2014, extraordinàries, que són aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL PER A 
L'EXERCICI 2015. 
 
Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici 
econòmic de 2015, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament, el de l'Hospital Geriàtric 
Municipal i el de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz,  s’han seguit els requisits que 
exigeix la legislació vigent. 
 
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i 
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis a 
càrrec de l’Ajuntament, així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la 
Corporació i l'Hospital Geriàtric Municipal, els quals es nodriran dels ingressos 
pressupostats, calculats en base als drets reconeguts a favor de la Corporació, els tributs, 
els impostos i preus públics aprovats.  
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Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla  estan contemplades les 
places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels 
conceptes que s’hi contenen, essent objecte de l’oferta pública d’ocupació les places 
vacants a cobrir durant l’exercici. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el 
pressupost es presenta sense dèficit inicial.  
 
Atès que es compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària.  
 
Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els tràmits i 
procediments per l’execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari. 
 
Vist l’informe favorable emès pel  Secretari Interventor. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer: APROVAR inicialment, el Pressupost General de la Corporació, que comprèn el 
Pressupost de l'Ajuntament, el de l'Hospital Geriàtric Municipal i el de la Fundació Pública 
Museu Isaac Albéniz per a l'exercici 2015 d’acord amb el resum del pressupost per 
capítols següent:  
 

INGRESSOS:           

        

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 

MUSEU 
ajusts CONSOLIDAT 

Capítol  I   Impostos Directes 1.583.354,00 €    1.583.354,00 €

Capítol  II  Impostos Indirectes 50.000,00 €    50.000,00 € 

Capítol III  Taxes i altres ingrés. 1.714.626,20 € 781.179,87 € 15.200,00 €  2.511.006,07 €

Capítol IV  Transfer. Corrents 746.569,43 € 366586,81 € 12.600,00 € 26.386,81 1.107.169,43 €

Capítol V   Ingressos de patrimoni 610,00 € 10.640,00 €   11.250,00 € 

Capítol VI   Aliació inv. Reals - -      - 

Capítol VII  Transfer. Capital 30.000,00 €    48.586,81 € 

Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -      9.000,00 € 

Capítol IX  Passius  Financers -    -      -    

Totals INGRESSOS 4.134.159,63 € 1.158.406,68 € 27.800,00 € 26.386,81 € 5.320.366,31 €

               

          

DESPESES:           

          

CAPÍTOL Ajuntament Hospital G. 
F.P. 

MUSEU 
ajusts CONSOLIDAT 

Capítol I  Desp. Personal 949.715,27 € 928.094,83 € -   - 1.877.810,10 €

Capítol II Béns corrents/serveis  1.480.643,67 € 229.611,85 € 27.000,00 € - 1.737.255,52 €
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Capítol III Desp. Financeres 108.181,36 € 700,00 € 300,00 € -- 109.181,36 € 

Capítol IV Tranfer. Corrents 81.069,84 € - 500,00 € 26.386,81 €  81.569,84 € 

Capítol V Fons de contingència 17.372,81 €  - - 17.372,81 € 

Capítol VI Inversions Reals 757.252,00 € - - - 757.252,00 € 

Capítol VII Tranfer. Capital 97.700,00 € -    - - 97.700,00 € 

Capítol VIII Actius financers 9.000,00 € -    - - 9.000,00 € 

Capítol IX Passius Financers 633.224,68 € -    - - 633.224,68 € 

Totals DESPESES 4.134.159,63 € 1.158.406,68 € 27.800,00 € 26.386,81 € 5.320.366,31 €

 
Segon.- APROVAR la relació de llocs de treball de la plantilla de personal que es 
contempla a l’expedient i l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a cobrir durant 
l’exercici 2015. 
 
Tercer.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per a 2015. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als efectes 
d’examen i possibles reclamacions. 
 
Cinquè.- CONSIDERAR definitivament aprovat el Pressupost, la relació de llocs de treball  
i l’oferta pública d’ocupació, si transcorregut el termini d’exposició al públic no s’haguessin 
presentat reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert allò que disposa 
l’article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.1 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
3. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA: 
"REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS DE CAL MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME 
PER A MUSEU MUNICIPAL, 3A FASE" (PUOSC 2011/861). 

Atès que amb data 11 de desembre de 2014 es va constituir la mesa de contractació de 
l’obra “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i del convent del Carme per a museu 
municipal, 3a fase” i a la vista de les ofertes presentades, es va proposar la classificació 
en ordre decreixent de les ofertes presentades i admeses, essent l’oferta que encapçala 
la classificació la presentada per  l’empresa Gomintec, SL pel preu de 187.134,79 euros, 
més  39.298,31 euros d’IVA per tractar-se de l’oferta més avantatjosa.  

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 11 de desembre de 2014 va aprovar 
classificar les proposicions presentades pels candidats, atenent la proposta portada a 
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent i requerir al 
licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini 
de deu dies hàbils,  presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a 
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte de conformitat amb l’article 53.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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A la vista del procediment seguit i de la documentació aportada  es considera procedent 
l’adjudicació de l’obra a l’empresa Gomintec, SL en haver presentat l’oferta més 
avantatjosa. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb 
el que estableix l’article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, 
 
Al Ple de l’Ajuntament, es proposa l’adopció del següent  ACORD:  

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa Gomintec, SL el contracte d’obres per l’execució de 
l’obra “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i del convent del Carme per a museu 
municipal, 3a fase” per procediment obert, pel preu de 187.134,79 euros més 
39.298,31  euros d’IVA.  

 
Segon.-  DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida 1.330.62501 del pressupost 
municipal vigent de despeses. 

 
Tercer.- NOTIFICAR l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat 
adjudicataris i autoritzar la devolució de la documentació empresarial  per aquests 
prestada i la fiança provisional dipositada.  

 
Quart.-  NOTIFICAR al legal representat de l’empresa  Gomintec, SL, adjudicatari del 
contracte, la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc 
una vegada hagi presentat la documentació justificativa de disposar efectivament dels 
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de 
conformitat amb l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la 
garantia definitiva exigida. 
 
Cinquè.- Publicar la formalització del contracte d’obres de “Rehabilitació dels edificis de 
Cal Marquès i del convent del Carme per a museu municipal, 3a fase” en el Perfil de 
contractant, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província en el termini de 
quaranta-vuit dies a comptar des de la data del present acord. 

 
Sisè.- Formalitzat el contracte, el contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut 
de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte per a la seva aprovació per 
l’Ajuntament amb informe previ del coordinador de seguretat i salut i la posterior 
comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de 
replantejament i inici de l’obra. 

 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

 
Vuitè.-  Nomenar directors facultatius de l’obra a Santi Llagostera Güell arquitecte 
col·legiat núm. 16359/7 i Rafel Pujol Badà arquitecte col·legiat núm. 9551/6, directora 
d’execució i coordinadora de seguretat i salut a Montserrat Muntadas Casanova, 
arquitecta tècnica col·legiada núm. 511.  
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4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC). 
 
Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya CONGIAC de data 19 de novembre de 2014, pel qual es modifiquen els seus 
estatuts per adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic, i se’n aprova el seu text refós; 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts dels 
consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels 
ens, les administracions i altes entitats consorciades i acordada amb les mateixes 
formalitats que per l’aprovació; 
 
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta 
de membres de la Corporació i que, juntament amb els estatuts, s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l’article 160 del 
mateix Reglament; 
 
Atès que l’article 160 de l’esmentat Reglament estableix la publicació d’anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis 
de la Corporació i que aquest tràmit també serà realitzat pel propi Consorci de Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya que ha ofert la possibilitat de, en ares del principi 
d’economia processal, publicar un únic anunci a cadascuna de les publicacions oficials 
per encàrrec dels Ajuntaments consorciats i en nom propi; 
 
D’acord amb el què preveu l’art. 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació amb 
el referit art 313 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya CONGIAC, aprovada per la seva Junta Rectora de data 
19 de novembre de 2014. 
 
Segon.- ENCOMANAR a CONGIAC la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord 
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb 
els acords de ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració 
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals. 

 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES 
DE GIRONA (CILMA). 
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El Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), 
associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha comunicat que la seva 
Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un acord de 
modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i per cercar 
la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i sol·licita 
que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus 
membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres 
de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents 
Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen 
qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva 
i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres 
acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions 
concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula 
les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els 
Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per 
majoria absoluta. 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’iniciatives 
locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), aprovada per la seva 
Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Encomanar a CILMA la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord 
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb 
els acords de ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració 
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals. 

 
6. RATIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL "ED5. PLA 
DE SANT RAMON". EXP.: 0501.06 - 2014/7. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2014 d’aprovació 
definitiva de l’estudi de detall “ED5. PLA DE SANT RAMON” promogut pel Sr. Jordi 
Juanola Juncà:  
 
“Vist que la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2914 de novembre de 
2013, APROVAR inicialment l’estudi de detall “ED5. PLA DE SANT RAMON” promogut 
pel Sr. Jordi Juanola Juncà.  
 
Vist que durant el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha presentat cap 
al·legació.  
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Vista la Disposició Transitòria Onzena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya i d’acord amb el que disposa l’Article 64 d) del Decret Legislatiu 1/1990. 

 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA:  

 
1r.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’estudi de detall “ED5. PLA DE SANT RAMON” 
promogut pel Sr. Jordi Juanola Juncà.  

 
2n.- REMETRE un exemplar de l’estudi de detall aprovat i còpia de l’expedient a la  
comissió territorial d’urbanisme competent. 

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa per import de 1.002,43 € en aplicació de 
l’ordenança fiscal municipal corresponent. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que  poden interposar.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de data 17 d’octubre de 2014 de la Junta de Govern Local de 
la Corporació en els seus termes literals.  

 
Segon.- REMETRE certificat de l’acord i un exemplar de l’estudi de detall aprovat i la 
documentació diligenciada a la  Comissió Territorial d’urbanisme de Girona. 
 
7. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A L'EMPLEADA NÚRIA 
MAYÀ  PER A  L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ.  
 
Vista la petició de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de serveis de 
comunicació, fora de l’horari establert, formulada per la Sra. Núria Mayà i Mesegué, 
empleada d’aquesta administració local des de l’any 1999.  
 
Atès que la peticionaria desenvolupa la seva tasca en  règim de dedicació ordinària i no 
existeix col·lisió horària ni dedicació a l’activitat professional d’un número d’hores 
setmanals superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària en la Corporació, no 
produint-se vulneració dels articles 1.3 ni 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.  
 
Atès que  de conformitat amb la normativa legal vigent no hi ha impediment per a 
l’exercici lliure de les tasques de comunicació per compte propi, sempre i quan es realitzi 
complint els requisits i limitacions següents:  
 
1. L’activitat es realitzarà de manera que no impedeixi o entorpeixi l’estricte compliment 

dels seus deures amb l’Ajuntament,  ni  pugui comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 

2. No serà possible reconèixer compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades 
relacionades directament amb els assumptes sotmesos a informe, direcció, ajuda 
financera o control d’aquest Ajuntament.  

3. Incompatibilitat  d’exercir les activitats enumerades a l’article 12 de la Llei 53/1984.  
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4. Prohibició de la invocació de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 
privada, segons l’establert a l’article 15 de la Llei 53/1984.  

 
Considerant que la present autorització de compatibilitat caducarà en cas de canvi de lloc 
de treball en aquesta Corporació, així  com en el moment en que es modifiquin les 
circumstàncies de l’actual concessió i acord, o es vulneri allò disposat en els articles 
mencionats de la Llei 53/1984 i el seu reglament.  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- CONCEDIR  autorització de compatibilitat a la Sra. Núria Mayà Mesegué,   
treballadora municipal d’aquest Ajuntament, per a  l’exercici de l’activitat privada de 
serveis de comunicació, sempre i quan la realitzi en els termes exposats, de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre i els seu reglament de desenvolupament aprovat per RD 
598/85, de 30 d’abril.  
 
Segon.- Aquesta autorització caducarà en cas de canvi de lloc de treball en la Corporació,  
així  com en el moment en que es modifiquin les circumstàncies de l’actual concessió o 
en el cas de que es vulneri allò disposat en la normativa sobre incompatibilitats vigent.  
 
8. ACCEPTACIÓ DEL COMPROMÍS DE DESENVOLUPAR LES ACTUACIONS EN 
MATÈRIA DE JOVENTUT, D'ACORD AMB LES CONDICIONS QUE FIGUREN EN EL 
CONTRACTE PROGRAMA 2014-2015.  
 
El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar, en la sessió de data 
21 de juliol de 2014, el Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del 
Ripollès en matèria de polítiques de joventut, que té per objecte la concreció de la 
col·laboració en matèria de Joventut a la comarca del Ripollès.  
 
En data 23 de juliol de 2014 es va formalitzar la signatura del contracte programa 2014-
2015 esmentat, que té previst, per a l'any 2014, l'aplicació dels serveis i programes 
següents: 
 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades 
als ens locals: 

 
Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de joventut. 

 
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 
Fitxa 32. Servei de suport a les oficines joves. 
Fitxa 33. Servei de Tècnics Compartits per al desenvolupament del projecte 
“Territori” que dóna suport directe als plans locals de joventut. 
Fitxa 34. Programa d’activitats de desenvolupament dels projectes per a joves 
dels plans comarcals de joventut. 

 
El pacte quart del Contracte programa 2014-2015 preveu que el municipis que participen 
en el desenvolupament dels programes inclosos en el marc d'aquest Contracte hauran de 
trametre al Consell Comarcal el certificat emès pel seu secretari, traslladant l'Acord del 
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Ple o de l'òrgan competent que correspongui, conforme accepten desenvolupar les 
actuacions en matèria de Joventut. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Acceptar el compromís de desenvolupar les actuacions en matèria de Joventut, 
d’acord amb les condicions que figuren en el Contracte programa 2014 – 2015 per a la 
coordinació, la cooperació i la  col·laboració entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Ripollès en matèria de polítiques de joventut.  
 
Segon. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
9. MOCIÓ D'IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER DESMUNTAR 
RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO DE LA CONVIVÈNCIA A 
CATALUNYA. 
 
La  Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la darrera meitat del 
segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors moments, la globalització dels 
fluxos migratoris són el tret més característic de la darrera etapa. 
 
Aquesta realitat ha suposat un augment notable i molt ràpid de la diversitat sociocultural, 
a diversitat d’orígens, llengües, costums, valors i creences i, en definitiva, de 
cosmovisions del mon planteja noves complexitats per la convivència i la cohesió social, i 
també noves oportunitats. 
 
En un context de profunda i llarga crisi, el repte es situa en com volem conviure en la 
diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin d’un anàlisi rigorós i compartit 
respecte de les causes, dificultats i necessitats, oportunitats i propostes. 
 
La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del benestar i 
aquesta capacitat d’adequació del sistema requeria d’un nou impuls i reforç de les 
polítiques públiques, especialment les exercides des dels municipis.  
 
Però la realitat econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de construcció 
col·lectiva i la competència pels recursos públics ha esdevingut una realitat que comporta 
desesperació, desconfiança, manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels 
estereotips, racisme i xenofòbia. 
 
Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania els 
relacionats amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels llocs més 
baixos de les preocupacions, també és cert que es detecta un augment de les visions 
negatives envers ella. Tòpics i estereotips que es van consolidant a l’imaginari col·lectiu.  
 
I en aquest procés hi han influït alguns discursos polítics de caire clarament partidistes 
que assenyalen la immigració com a causant dels problemes del país.  
 
Els tòpics i els estereotips es difonen per diversos canals i tenen orígens diversos. 
Aquests estereotips es reforcen i s’acaben consolidant com a certs, derivant en prejudicis 
negatius que, no només dificulten la convivència intercultural, sinó que poden derivar en 
pràctiques discriminatòries i racistes.   



 

11 
 

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

 

 
Les administracions públiques de la ma de la societat civil, esdevenen actors 
imprescindibles, claus i privilegiats per, per una banda entendre la profunditat dels canvis 
i  per un altre trobar estratègies de treball conjunt per fer front als nous reptes i 
necessitats. 
 
Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Barcelona i els ajuntaments de Catalunya, representats per les seves entitats 
municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, 
varen signar un conveni interadministratiu de col·laboració per treballar activament per fer 
front a la difusió de mentides, percepcions negatives i prejudicis que dificulten la 
integració i la convivència cridant a la responsabilitat col·lectiva per tal que tots els agents 
socials, públics i privats, contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització partidista 
de la diversitat d’origen o de la diversitat cultural com a excusa per criminalitzar les 
actituds socials o comunitàries d’una part de la ciutadania.  
 
En conseqüència al Ple de l’Ajuntament es proposa:  
 
Primer.- DECLARAR l’Ajuntament de Camprodon “ciutat lliure de prejudicis i rumors vers 
la diversitat cultural”.   
 
Segon.- MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament de Camprodon a actuar per fer front 
als rumors negatius i prejudicis enfront la diversitat al seu municipi. 
 
Tercer.- MANIFESTAR el compromís dels membres de la corporació local de 
l’Ajuntament de Camprodon a no difondre ni utilitzar aquests rumors, prejudicis o 
estereotips de manera partidista en els seus discursos o campanyes.  
 
Quart.- REMETRE aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
la FMC i l’ACM.   
 
10. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA 
GENERAL DE L'ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
Catalunya esta vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet s'uneix 
el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d'amplis 
sectors de la població sobre l'actual relació entre Catalunya i Espanya. 
 
La decepció que va suposar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre I'Estatut 
després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, s'ha 
vist agreujada per la percepció d'un tracte fiscal injust, l'erosió de l'autogovern causada 
per la política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per elements tan 
essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema educatiu. 
 
Aquest malestar s'ha expressat de manera molt significativa en les diferents 
manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest 
malestar i en l'exigència, cada vegada més creixent, d'exercir el Dret a Decidir del poble 
de Catalunya. 
 

Hem de lamentar, però, que davant d'aquest repte que és eminentment d'ordre polític, el 
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govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de I'Estat la presentació d'una 
querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la Consellera 
d'Ensenyament. 

 
Es pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:   
 
Primer.- MANIFESTAR que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la 
greu crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a 
condicions indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement, haurà de 
ser sotmesa al vot ciutadà. 
 
Segon.- REBUTJAR qualsevol intent d'exigència de responsabilitats en relació al procés 
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d'actuació del govern del PP de 
criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l’Ajuntament de 
Camprodon al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la 
Consellera d'Ensenyament. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al President de la Generalitat, al President del 
Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, 
a I'Associació de Municipis per la Independència (AMI), a I'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
 
11. 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: 
  
DATA:  OBJECTE: 
26.09.14 Comunicació prèvia activitat venda Pl. Major, 1 PB Beget. 
26.0914 Ordre de destrucció productes alimentaris immobilitzats.  
01.10.14 Contractació laboral personal neteja CEIP Dr. Robert.  
02.10.14 Comunicació prèvia activitat ramadera les Fonts de Cavallera. 
02.10.14 Comunicació prèvia activitat ramadera mas Pomer de Cavallera. 
02.10.14 Comunicació prèvia primera ocupació Pla Vidal 1011- Font Rubí.   
07.10.14 Comunicació prèvia Dipòsit de gas can Planas Rocabruna.   
07.10.14 Comunicació prèvia habitatges d’ús turístics c/. Catalunya, 5. 
07.10.14 Requeriment doc. creació d’una àrea de circulació per al lleure i l’esport al 

mas el Nuassar.  
13.10.14 Contractació laboral personal neteja CEIP Dr. Robert.  
13.10.10 Contractació laboral de suport personal neteja temps parcial.  
14.10.10 Requeriment doc. Arranjament antic camí a l’Ormoier.  
15.10.14 Requeriment documentació obres Pl. Dr. Robert 2 (jardí). 
17.10.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic ctra. Sant Joan, 12-14 PB. 
24.10.14 Conveni manteniment xarxa senders intinerànnia.  
31.10.14 Delegació de funcions tresoreria.  
07.11.14 Participació en el finançament del Programa Treball i Formació.  
24.11.14 Comunicació prèvia activitat comerç al menor c/. Catalunya, 5 PB. 
24.11.14 Comunicació prèvia activitat ramadera mas can Pascal de Cavallera.  
24.11.14 Comunicació prèvia activitat clínica dental c/. València, 32 PB. 
24.11.14 Comunicació prèvia activitat ramadera mas el Cardonet Beget.  
24.11.14 Comunicació prèvia activitat ramadera mas la Codina Beget.  
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24.11.14 Comunicació prèvia canvi NO substancial Granja del Remei. 
25.11.14 Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic can Sibat de Rocabruna. 
25.11.14 Comunicació prèvia primera ocupació c/. Freixenet, 3 PB.   
25.11.14 Comunicació prèvia primera ocupació c/. València, 65 3r 1a i 3r 2a..   
15.10.14 Requeriment documentació obres c/. València, 46. 
05.12.14 Posposant celebració ple extraordinari.  
05.12.14 Adhesió al servei e.Fact del Consordi AOC 
11.12.14 Requeriment documentació activitat comerç al menor canvi titularitat c/. 

Catalunya, 5 PB. 
15.12.14 Comunicació prèvia activitat escorxador i sala d’especejament.  
15.12.14 Comunicació prèvia primera ocupació c/. Assuca Gran, 626 Font Rubí.   
15.12.14 Comunicació prèvia activitat bar-degustació Pl. Major, 1 PB Beget.    
 
12. 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  
2014/29 19 de setembre de 2014  
2014/30 3 d’octubre de 2014 
2014/31 17 d’octubre de 2014 
2014/32 24 d’octubre de 2014 
2014/33 7 de novembre de 2014 
2014/34 14 de novembre de 2014 
2014/35 21 de novembre de 2014 
2014/36 28 de novembre de 2014 
 
 
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
a) ES DÓNA COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2015 

REMESES AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.  
En compliment de l’article 13.3 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel 
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, que 
estableix la obligació de remetre informació sobre les línies fonamentals dels 
Pressupostos per a l’exercici següent, recollides a l’article 27.2 de la Llei Orgànica 
2/2012, es dóna compte al Ple de les línies fonamentals del pressupost 2015 remeses per 
la intervenció de fons municipal al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
b) ES DÓNA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT 

DEL PLA D'AJUST. 
En compliment del que disposa l’article 10 del RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (FFPP), i d’acord amb el que 
regula l’article 10 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es dóna compte al 
Ple de l’informe d’intervenció remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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c) ES DÓNA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 

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 
tercer trimestre de 2014, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica el dia 31 d’octubre de 2014. 
 
d) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PERIODE MITJÀ DE 

PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 
Es dóna compte de la informació comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relativa als càlculs del període mitjà de pagament i les ràtios de les operacions 
pagades i de les operacions pendents de pagament corresponents al tercer trimestre de 
l’any 2014 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol.  
 
e) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA DEL TERCER 

TRIMESTRE DE L'ANY 2014. 
Es dóna compte dels informes trimestrals de tresoreria corresponents al tercer trimestre 
de l’any 2014, previstos en l’article 4.3 de la llei 15/2010 de Modificació de la llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials. 
  
f) ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL TERCER 

TRIMESTRE PRESENTATS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. 

En compliment del que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2001, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en operacions comercials, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals de morositat 
del tercer trimestre de l’any 2014, presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
g)    ES DÓNA COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE JUTJAT DE RIPOLL 98/2014 

RECAIGUDA EN JUDICI DE FALTES 370/2014.  
 
14 PRECS I PREGUNTES 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són tres quarts de dotze, el Sr. Alcalde 
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


