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ACTA NÚM. PLE2015/10 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17 
DE SETEMBRE DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:30 hores del dia 17 de setembre de 2015, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, 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. RENÚNCIA A L’ACTUACIÓ “ELECTRIFICACIÓ DE LA TORRE DE 

COMUNICACIONS DEL COLL DE BUCS” INCLOSA EN EL PUOSC 2012, PER 
CANVI DE DESTÍ.  

2. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2.9.2015 
D’APROVACIÓ DEL “MANIFEST A FAVOR DE L’ACOLLIDA ALS REFUGIATS I 
L’AJUT HUMANITARI”. 

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

 
1. RENÚNCIA A L'ACTUACIÓ "ELECTRIFICACIÓ DE LA TORRE DE 
COMUNICACIONS DE COLL DE BUCS" INCLOSA EN EL PUOSC 2012, PER CANVI 
DE DESTÍ. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon té inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, any 2012, el projecte “Electrificació de la torre de comunicacions del Coll de 
Bucs, amb una subvenció de 120.000,00€, 
 
Vist que el Pla Catalunya Connecta de la Generalitat de Catalunya ha descartat la 
construcció de la línia elèctrica per a subministrar electricitat a aquesta infraestructura per 
no disposar de capacitat pressupostària, 
 
Vista la impossibilitat de finançament de la totalitat de l’obra necessària per a dur a terme 
l’electrificació de la torre de comunicacions del Coll de Bucs, 
 

 
Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JORDI BERDALA VIDAL 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 
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Vist el decret d’alcaldia de data 28 d’agost de 2015 en què es resol sol·licitar un canvi de 
destinació del PUOSC 2012/888, “Electrificació de la torre de comunicacions del Coll de 
Bucs”, per a l’actuació “Pavimentació dels carrers Albéniz i Sant Roc”, 
 
Al Ple de la Corporació es proposa: 
 
Primer.- RENUNCIAR a l’actuació “Electrificació de la torre de comunicacions del Coll de 
Bucs”, número d’actuació 2012/888, amb un pressupost de 384.285,92€ i una subvenció 
del PUOSC de 120.000,00€  
 
Segon.- CONDICIONAR aquesta renúncia a la inclusió de l’actuació “Pavimentació dels 
carrers Albéniz i Sant Roc” amb un pressupost de 188.688,40€ i amb el següent 
finançament previst:  
 
Pressupost d’execució per contracta (IVA vigent inclòs): 188.688,40€ 
Aportació de la corporació local: 68.688,40€ 
Subvenció PUOSC: 120.000,00€ 
 
Tercer.- RATIFICAR el decret de sol·licitud de canvi de destinació del PUOSC de data 28 
d’agost de 2015. 
    
Quart.- TRAMETRE certificació d’aquests acords al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde explica que es va trobar amb que s’havia de demanar el canvi de destí 
d’aquesta subvenció abans del dia 2 de setembre i, una vegada van estudiar altres 
possibles actuacions, finalment es va decidir triar la pavimentació dels carrers, ja 
projectada en la legislatura anterior. 
 
El Sr. Esteve Pujol recorda que ja van parlar durant les converses de traspàs del govern 
de la necessitat de preservar la subvenció demanant el canvi de destí.  Explica l’evolució 
d’aquesta subvenció del PUOSC que inicialment va ser concedida per a dues actuacions 
dels nuclis de població de Rocabruna i Beget amb una dotació de 60.000 euros 
cadascuna i, posteriorment, es va canviar per la de la torre de Coll de Bucs que també 
beneficiava els veïns d’aquells dos nuclis. Es mostra d’acord amb l’obra projectada des 
del 2010, que ja es va demanar al PUOSC 2013 que va ser anul·lat per la Generalitat. 
Però no hi està d’acord amb el fet de que es deixin sense fer les obres de Beget i 
Rocabruna; motiu pel qual anuncia l’abstenció dels membres del Grup Tots per 
Camprodon.  
 
Respon el Sr. Alcalde que ell tampoc està d’acord en treure diners destinats als nuclis de 
població però s’ha de donar sortida a una subvenció del PUOSC de forma urgent perquè 
si no es fes es perdria i s’ha partit del fet que la subvenció ja no corresponia als nuclis 
sinó a la torre de Coll de Bucs. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors 
membres de l’equip de govern i cinc abstencions dels membres del Grup Municipal Tots 
per Camprodon. 
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2. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2.9.2015 
D'APROVACIÓ DEL "MANIFEST A FAVOR DE L'ACOLLIDA ALS REFUGIATS I 
L'AJUT HUMANITARI". 
 
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en sessió de data 2 de setembre de 2015 
va prendre el següent acord:  
 
“Manifest a favor de l’acollida als refugiats i l’ajut humanitari.  
 
La crisi humanitària creada pels conflictes armats i les endèmiques situacions de 
desigualtat i pobresa en països de l’Àsia occidental i l’Àfrica requereix d’una resposta  
solidària, per part de la societat occidental, que ajudi a pal·liar els devastadors efectes 
que produeix en milers de persones que es veuen obligades a fugir dels seus països 
cercant refugi en els països de la Unió Europea.     
 
Els veïns i veïnes de Camprodon, coneixedors i conscients de les misèries humanes 
viscudes pels nostres avantpassats que va causar la retirada de la guerra Civil,  fa 75 
anys, són especialment sensibles a aquest drama humà i partidaris de la defensa del dret 
d'asil i els drets de les persones refugiades i de la desaparició de totes les formes de 
persecució i vulneracions de drets humans que necessiten algun tipus de protecció;  
inspirats en un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la 
igualtat.  
 
En aquest context, la vila de Camprodon, seguin l’exemple d’altres municipis catalans, vol 
estar al costat dels qui volen ajudar a reduir els efectes de la crisi humanitària; i malgrat  
no disposar d’infraestructures adients ni tampoc capacitat pressupostària, sí que 
assumeix el seu deure moral i hi vol participar en el desenvolupament d’iniciatives que es 
dissenyin de forma conjunta per les institucions catalanes.  
 
Motiu pel qual la Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de 
data 26 de juny de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- MANIFESTAR  la voluntat i disposició de l’Ajuntament de Camprodon a participar en 
el desenvolupament d’iniciatives que es dissenyin de forma conjunta per les institucions 
catalanes, tendents a prestar ajuda per a pal·liar els devastadors efectes que produeix en 
milers de persones la crisi humanitària que es veuen obligades a fugir dels seus països 
cercant refugi. 
 
2n.- COMUNICAR  el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
President de la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès i a les entitats 
municipalistes.  
 
3r.- DONAR A CONÈIXER públicament aquest acord.  
 
4t.- SOTMETRE  la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri.” 
 
Al Ple de la Corporació es proposa: 
 
Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 21015 
en els seus mateixos termes.  



 

4 
 

Plaça de la Vila, 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

 

El Sr. Alcalde indica que l’acord es va adoptar per la Junta de Govern motivats per la 
situació de drama humà que s’està produint, que redunda en l’experiència soferta de prop 
amb la retirada de la Guerra Civil.   
 
El Sr. Pujol mostra la conformitat del seu grup amb la proposta. Manifesta que, al marge 
del contingut i objectius, amb els quals coincideixen, es van assabentar de l’acord de la 
Junta pels mitjans de comunicació, cosa que no considera correcta i recorda que aquest 
tipus d’actuacions sempre han estat consensuades abans d’anar al Ple, que és un bon 
sistema per a evitar debats aliens als interessos concrets del municipi durant les 
sessions. Proposa que abans del proper Ple es convoqui la Junta de Portaveus per parlar 
de tot sense haver d’assabentar-se pels mitjans de comunicació.  
 
El Sr. Alcalde es referma en que va ser la urgència de donar resposta el motiu de l’acord 
de la Junta i afirma que no hi ha hagut cap afany de protagonisme.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.    
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts per les vuit 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 
 


