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ACTA NÚM. PLE2015/6 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT 
DEL DIA 13 DE JUNY  DE 2015 

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ 
 

 
 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
12:00  hores del dia 13  de juny de 2015,  en 
compliment del que disposa l’article 195 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, es reuneixen els regidors 
electes de la Corporació Municipal que es 
relacionen al marge,  que han estat proclamats per 
la Junta Electoral de Zona, com a resultat de les 
eleccions locals celebrades el dia 24 de maig 

 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 
 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT:  

  
 Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix  
allò que determina la legislació local i de règim electoral al respecte, el Sr. Secretari, 
prèvia comprovació de les respectives acreditacions, crida als regidors electes de 
major i menor edat entre els presents, els quals prenen possessió com a regidors 
efectuant promesa del càrrec, per tal de formar la Mesa d’edat, que resta constituïda 
pel Sr. Esteve Pujol i Badà, com a membre de major edat, per el Sr. Joan Faig 
Colomer, com a regidor més jove, que promet per imperatiu legal, i pel Sr. Luis López 
i García, com a Secretari de la Corporació. 
 
 
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT: 
 
Acte seguit, la Mesa comprova les credencials presentades i la seva correspondència 
amb la certificació lliurada a l’efecte per la Junta Electoral de Zona, constata la 
personalitat dels assistents així com que cada un ha efectuat 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 cridar per ordre alfabètic als regidors, que 
prometen el càrrec, tal com estableix l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, prenen possessió i ocupen el seu lloc en perfecte ordre.  
 
Els regidors i regidores:  Jordi Batchelli Aulinas, Anna Colomer Vila, Laura Costa 
Escolano, Xavier Juncà Morer, Núria Mas Soler, Xavier Rigat Gardella i F. Xavier Sala 
Pujol, prometen per imperatiu legal.  
 
Els regidors i regidores: Jordi Batchelli Aulinas, Anna Colomer Vila i Laura Costa 
Escolano, afegeixen, a la promesa formal del càrrec, la següent declaració: “Per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 

Assistents: 
 

 Jordi Batchelli Aulinas 
 Jordi Berdala Vidal  
 Anna Colomer Vila  
 Laura Costa Escolano 
 Joan Faig Colomer  
 Xavier Guitart Cano  
 Xavier Juncà Morer 
 Núria Mas Soler  
 Esteve Pujol Badà  
 Xavier Rigat Gardella  
 F. Xavier Sala Pujol 
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Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes dels nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, 
LLIURE I SOBIRÀ.” 
 
Finalitzada la presa de possessió de tots els membres que de fet i de dret formen el 
consistori, la Mesa declara constituïda la nova Corporació Municipal que queda 
integrada pels regidors següents:  
 

 Esteve Pujol Badà, Jordi Berdala Vidal, Xavier Guitart Cano, Laura Costa 
Escolano i Joan Faig Colomer, de la candidatura: TOTS PER CAMPRODON – 
CP.    
 

 F. Xavier Sala Pujol, Xavier Juncà Morer, Núria Mas Soler i Xavier Rigat 
Gardella, de la candidatura: JUNTS FEM CAMPRODON. 
 

 Jordi Batchelli Aulinas i Anna Colomer Vila de la candidatura: +CAMPRODON -
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL. 
 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE  
 
A continuació, per la Presidència de la Mesa es disposa que es procedeixi a l’elecció 
de l’alcalde, assenyalant que poden ser candidats tots els regidors que han encapçalat 
les corresponents candidatures electorals.  
 
El Sr. Jordi Batchelli manifesta que retira la seva candidatura.  
 
Per la Mesa es proclamen candidats a l’alcaldia:  
 

 Esteve Pujol i Badà de la candidatura TOTS PER CAMPRODON – CP. 
 F. Xavier Sala Pujol de la candidatura JUNTS FEM CAMPRODON. 

 
Els Srs. regidors procedeixen a la votació secreta, dipositant el seu vot a l’urna 
habilitada a tal fi. 
 
Finalitzada la votació es procedeix a l’escrutini, que dóna el següent resultat: 
 
 Vots emesos  ..........................................................    11 
 Vots en blanc ..........................................................  0 
 Vots nuls .................................................................  0 
 Vots a favor del Sr. Esteve Pujol i Badà .................  5 
 Vots a favor del Sr. F. Xavier Sala Pujol  ................  6 
 
Vist el resultat de l’escrutini, i tenint en compte que el Sr. F. Xavier Sala Pujol ha 
obtingut SIS (6) vots, que representen la majoria absoluta de regidors, el President de 
la Mesa el proclama alcalde electe d’aquest Ajuntament. 
 
El Sr. F. Xavier Sala manifesta la seva acceptació del càrrec d’alcalde i fent la 
promesa reglamentàriament establerta, per imperatiu legal, pren possessió del càrrec 
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d’alcalde, rep la vara, assumeix la presidència de la sessió i, a continuació, fa la 
següent primera intervenció:  
 
“Prenc la paraula per agrair molt sincerament aquest nomenament . M’agradaria tancar 
l’acte d’avui amb un petit discurs. Però abans de donar la paraula als grups municipals 
per si volen dir o afegir alguna cosa, voldria tenir un record des de d’aquest ple 
municipal per la que va estar la nostra Alcaldessa Berta Badà que ens ha deixat en els 
darrers dies . Des d’aquí el nostre reconeixement i el nostre condol, una vegada més, 
a tota la família. 
 
Ara sí doncs dono la paraula, a Jordi Batchelli, en nom de + Camprodon-ERC” 
 
El Sr. Batchelli, cap de llista de +Camprodon-Esquerra-AM, s’adhereix al record i  
reconeixement a l’alcaldessa, Berta Badà, i el condol a la família. També expressa 
agraïment a l’anterior alcalde, Esteve Pujol, per la tasca desenvolupada durant 20 
anys. Especialment manifesta els seu record i agraïment als regidors d’Esquerra dels 
anteriors mandats per la feina i l’esforç que hi han esmerçat amb l’objectiu de millorar 
Camprodon.  
 
Continua, el Sr. Batchelli, explicant que es van presentar per a propiciar el canvi de 
l’Ajuntament i amb aquest propòsit han constituït el nou govern municipal que ha de 
suposar una nova etapa de consens en l’elaboració de propostes. Acaba donant les 
gràcies i cridant VISCA CAMPRODON!. 
 
El Sr. Esteve Pujol, cap de la candidatura TOTS PER CAMPRODON – CP, pronuncia  
el següent discurs:  

“Amics amigues, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Moltes gràcies Xavi, pel 
reconeixement que has fet de la meva mare alcaldessa  i al grup de +esquerra que 
m’heu estat acompanyant també en aquest dies durs per la meva família, a tots i a 
totes moltes gràcies  per l’expressió de solidaritat i acompanyament de tots vosaltres. 
Moltes gràcies.  

Desprès d’aquest preàmbul el que toca en primer lloc  és felicitar el nou alcalde elegit. 
Moltes felicitats Xavi, et desitjo, i ho dic de cor,  molt encert en la teva gestió  perquè 
aquest encert en la mesura que hi sigui ha de repercutir d’una manera directa  
positivament a la vida dels camprodonins,  dit  això és evident que el resultat obtingut 
no és el que nostre  grup hagués  desitjat, però vagi per endavant una cosa que 
m’haureu sentit a dir més d’una vegada: Les regles de joc són igual per a tothom 
abans de començar la partida. Per tant no s’hi val a queixar-se quan el resultat 
d’aplicar-les no et són favorables, per tant,  i això ho vull dir molt solemnement, l’acte 
d’elecció d’alcalde que acabem de fer és legal i és legítim.  Però convindran amb mi 
que sobta una mica.  Sobta una mica que per primera vegada en la història 
camprodonina, una força que només té quatre regidors i el suport de menys d’un 
camprodoní sobre tres, dels que vàrem votar el diumenge dia 24 de maig,  assoleixi 
l’alcaldia. Això no havia passat mai a Camprodon, és legal i és legítim però una mica 
estrany, convindran, sí que ho és. Aquestes mateixes  regles de joc també possibiliten 
que la força que ha tingut menys suport i que a més a més ha perdut un de cada tres 
vots que tenia, sigui el que tingui la veritat absoluta, què vull dir amb això? sigui el qui 
decideixi el què  li convé o no li convé a Camprodon. Una força que durant la 
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campanya ha parlat de renovació i de canvi, ara el seu portaveu també ho deia, però 
recordem-ho, és una força que fa 12 anys, sí 12 anys, que està al Consistori, i que 
avui, altra novetat en aquesta sessió, en tenim algunes, desprès de 12 anys s’ha 
decidit a governar. Ocasions per fer-ho no n’hi han faltat. N’ha tingut moltes. Emulant 
una mica a Sant Pere hem de dir que per tres vegades han fet negació;  l’any 2003, 
l’any 2007 i l’any 2011, d’entrar al govern. Ara, no sabem ben bé perquè ha canviat 
d’opinió. Permeteu-me la broma: no sé si el gall us ha il·luminat o us ha orientat i per 
tant, heu  canviat d’opinió i heu entrat al govern, tot plegat és legítim i legal, però lògic, 
lògic més aviat no, per tant ens trobem en que la força que té el suport de menys d’un 
camprodoní sobre tres, i la força que té menys suport, s’uneixen per governar i 
evidentment per treballar per Camprodon, només faltaria. Però tots vosaltres al llarg de 
la campanya i del darrers quinze dies haureu escoltat un altre motiu, encara molt més 
important que treballar per Camprodon; molt insistentment s’ha repetit, ara s’ha de 
canviar el govern!, el porteu d’esquerra ho va dir, jo hi afegiria més coses, això era la 
versió curta. La versió una mica més llarga era, s’ha de canviar l’Eti!, i la versió una 
mica més llarga i barroera era s’ha de fotre fora l’Eti de l’Ajuntament!. Aquestes eren 
les paraules que s’han anat sentint en aquests dies. Evidentment que fa massa anys 
que governem i que governo, fa massa anys que el vot sobirà de les camprodonines i 
camprodonins m’han donat l’honor de governar aquest ajuntament. Aquesta és la raó? 
Jo em pregunto i aquesta pregunta la vaig formular  aquests dies que hem tingut 
converses tant amb en Xavi com amb en Jordi. Aquesta és la raó? Aquesta és l’única 
raó? Perquè als companys de consistori jo els hi deia: Fa massa anys de governem! 
Això és un fet irrefutable, els anys són els que són, però, hem governat d’una forma 
prepotent?. És que hem governat menystenint els regidors que han triat el veïns de 
Camprodon?. És que hem governant afavorint els interessos privats d’uns quants per 
damunt d’uns altres?. És que hem comès errors garrafals en la gestió?. És que…?  i 
podríem seguir… 

Us haig de dir que amb les converses que teníem amb l’avui alcalde i amb el regidor 
d’esquerra ens van dir, no, no al contrari!, per tant perplexitat, perplexitat amb les 
raons, per tant entenc, que sumen el dos amb el tres per fer fora l’ú perquè no ens 
agrada el 20.  Legítim i legal però no em negareu que també costa d’entendre.  

I davant de tot això, què ens hauria agradat a nosaltres? Què hem proposat 
nosaltres?. Un govern de unitat! Un govern que tots poguéssim treballar posar en 
pràctica el que moltes vegades alguns es posen repetidament a la boca però a l’hora 
que es pot aplicar no es practica i cap novetat diran vostès i així és, no és cap novetat 
perquè jo en cada una de totes les vegades que he estat proclamat alcalde, malgrat 
tenir majoria absoluta ho he anat predicant i oferint a tots i cada un dels grups que han 
anat passant per aquest Ajuntament. 

Per a mostra un botó! El juny de 1999, ara fa 16 anys, situem l’escenari, el nostre grup 
havia governat 4 anys amb 5 regidors i els camprodonins a les eleccions que s’havien 
celebrat ens havien atorgat  7 regidors, el suport més gran amb vots absoluts de la 
història de les eleccions municipals a Camprodon. Evidentment en el ple de 
Constitució com el d’avui estàvem molt i molt contents, però continuàvem tenint el 
mateix tarannà de sempre. Permetran que llegeixi, perquè com guardo els papers, 
amb la mala lletra de sempre, el que era el discurs d’investidura d’aquell moment fa 16 
anys. Deia així:  
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“-Però també tinc una altra cosa clara, que l’Ajuntament no el formen només 7 
persones sinó 11 que les aportacions dels diferents grups poden ser més profitoses i 
molt més enriquidores i per tant s’ha de tenir en compte a tothom, en aquests 4 anys 
passats hem procurat fer un govern obert i amb diàleg. Algú podria pensar que aquest 
tarannà era fruit, a la vista de la composició, de llista i de l’Ajuntament que no teníem 
majoria absoluta i ens vèiem abocats  per obligació, ara tenim la possibilitat de 
demostrar que aquest nostre pensament, aquest estil,  és fruit de la convicció i no de la 
necessitat. La nostra voluntat és governar d’una forma similar amb 7 regidors com ho 
fèiem quan en teníem 5, escoltant a tothom, deixant participar a tothom i aprenent de 
tothom.-” 

 I, fruit d’aquesta reflexió, acabava dient: “-Des d’aquí, molt solemnement, ofereixo el 
govern d’unitat als altres quatre regidors elegits pel poble.-”  

Per tant com els hi deia, cap novetat, amb el què avui i aquests dies hem ofert a la 
resta de grups d’aquest Ajuntament. Però, a més a més, enteníem que si ho hem fet 
sempre, a la vista dels resultats i de la composició del consistori, el govern d’unitat era 
més necessari que mai.  

Uns quants dels que són aquí, sense experiència amb gestió municipal però amb 
moltes ganes i moltes idees noves per poder portar al nostre poble, podrien fer durant 
aquests 4 anys el rodatge necessari per tirar endavant una bona gestió municipal, uns 
altres podríem aportar coneixement, podríem aportar experiència, podríem aportar 
contactes, en definitiva la suma de tot això ens feia molt i molt forts.  

A més a més una cosa que també he tingut ocasió de dir amb els portaveus i avui molt 
solemnement vull dir, és que jo havia anunciat a la campanya i els havia anunciat a 
ells que aquest eren els últims 4 anys que feia jo en aquest Ajuntament (ho he fet amb 
moltes ganes),  i que treballaria amb molta il·lusió com sempre fins a l’últim dia i per 
tant de vegades aquell perill que es diu governarem però consolidarem a l’alcalde, 
consolidarem al que va al capdavant, no hi havia perill, la feina es feia tots plegats 4 
anys i d’aquí a 4 anys el joc era obert per a tothom perquè qui havia presidit aquell 
Ajuntament desapareixia com un iogurt amb data de caducitat, desapareixia del mapa 
electoral de Camprodon.  

Però malauradament no ha estat així, i per tant avui, qui conforma el govern ha decidit 
prescindir de la nostra capacitat de treball, legítim i legal però dubtem que sigui millor 
per Camprodon.  

Quin paper ens tocarà fer? Ens tocarà fer el paper que ells han decidit que fem! Algú 
molt ràpidament dirà: el paper de l’oposició! Doncs no, s’equivoca, a nosaltres el mot 
oposició no ens agrada, no ens agrada la paraula oposició perquè nosaltres no estem 
en contra de res, més aviat al contrari, estem a favor de Camprodon, estem a favor de 
la feina ben feta, estem a favor de que els camprodonins gaudeixin de bon serveis, 
etc. etc. etc. 

Per tant aquesta serà la nostra tasca. No han volgut que estiguem al govern, però 
nosaltres serem totalment propositius, positius, vetllant perquè aquest projecte en el 
que portem  fa tant i tant de temps amb il·lusió treballant no s’aturi i per tant anirem 
construint Camprodon des de la posició on ens ha posat l’equip de govern. Amb una 
línia roja. Una línia roja que esperem que no es trenqui, però que si es trenqués, que 
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et quedi clar, Xavi, seríem molt contundents i molt expeditius, ha costat molt en aquest 
poble mantenir una bona convivència tant en el poble com a nivell d’institució. Cal que 
aquesta bona convivència tant institucional com en relació amb la gent que hi viu o  
visita la vila no es trenqui, per tant, nosaltres aquí serem molt curosos de que això 
pugui continuar com a continuat en aquests anys.  

Aquesta serà la nostra tasca i també no us penseu que ens quedarem aquí, en farem 
alguna més eh? 

Treballarem. Treballarem perquè d’aquí a 4 anys la nostra opció torni a guanyar, però 
a més de que  torni a guanyar, torni a governar. Amb lideratges nous, ja us he dit que 
jo no hi seré, amb lideratges nous però que torni a guanyar i torni a governar, una 
opció aquesta ja us he dit, legítima i legal però a més a més jo penso que a més de ser 
legítima i legal, comptarà i estarà avalada per la majoria de camprodonins i 
camprodonines.  

Moltes gràcies.” 
 
Finalment, el Sr. Alcalde,  pronuncia el següent discurs:  

“Regidores, regidors, amigues i amics, avui es un dia especial per a tots, però em 
permetreu dir que avui és un dia molt gran per a mi, és el dia del somni fet realitat, ser 
proclamat alcalde del meu estimat poble, Camprodon. 

És un dia de sentiments diversos però tots positius, per un costat, emoció, orgull i 
agraïment, per l’altre  compromís i responsabilitat. Fa pocs mesos, començàvem un 
projecte nou, amb la voluntat de sumar diversitat i pluralitat per tal de donar una 
empenta endavant al nostre poble. Avui, aquest acte culmina la primera etapa d’aquest 
projecte.  

Com diuen la gent versada en política, avui es una festa de la democràcia, tòpic però 
real. Aquest clima de fraternitat que avui veiem aquí és el que demostra que en política 
municipal ens hem fet grans. 

Aquest nou govern municipal no va, ni anirà, en contra de ningú tot el contrari, si que 
es veritat però que avui es produeix un canvi de govern després de 20 anys, això avui 
és noticia, però noticia i de les grans també ha de ser i, així ho reclamo, que ser 
alcalde durant 20 anys de Camprodon es un fet d’inqüestionable vàlua personal i 
política.   

Per tant Esteve des d’aquí el nostre reconeixement. 

Ho deia en un carta adreçada als camprodonins en la campanya electoral, provinc 
d’una família arrelada a aquest poble des de fa generacions i, ha estat crec jo, aquesta 
sang camprodonina que m’ha empès a assumir aquest repte. Gràcies doncs als meus 
pares, allà on sigueu . 

Repte, sí, però pensat i reflexionat . 
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Ara comença el moment de demostrar que la confiança disposada en mi i, en extensió 
a tots els meus companys, es merescuda. 

Hem parlat aquests darrers dies d’il·lusió i ganes, deia i dic que d’això no ens falta i, si 
hi afegim la dedicació, el treball i l’esforç que en tota consciència estem disposats a 
aportar-hi això no fallarà. 

Treball en equip, capacitat i fermesa han de ser unes altres virtuts i puntals per les 
quals l’etapa que avui comença s’ha de distingir. 

Vull donar les gràcies al meu equip, l’equip que amb un treball impressionant ha fet 
que avui estiguem aquí. Com sabeu continuareu formant part de aquest projecte 
Gràcies companys! 

Vull donar, igualment, les gràcies als companys d’ ERC, per la confiança dipositada i, 
estic convençut que formarem un gran equip. Benvinguts a aquest projecte en comú, 
gracies Jordi, gràcies Anna i, sense dubtar-ho dic, comptem amb tots vosaltres. 

Gràcies també a la feina feta per l’anterior govern municipal, aprofitarem moltes coses 
segur, i esperem que puguem compartir un present i un futur encara millor. 

Finalment i amb tota contundència, moltíssimes gràcies a tots els camprodonins, a 
uns, especialment, per la seva confiança, als altres per la seva predisposició a 
escoltar-nos amb la clara voluntat de que pugueu arribar totes i tots a sentir-vos el 
màxim d’orgullosos del vostre alcalde, del vostre ajuntament i del vostre poble. Un altre 
tòpic, seré l’alcalde de tots, i tant no ho dubteu, gent de Beget, de Rocabruna, de la 
Colònia, de Font Rubí, de Freixenet, de Salarsa, Camprodonins tots  no en tingueu el 
més minin dubte serà així. 

Doncs ara toca començar, no serà fàcil, som-hi !!,sobretot tingueu-ho clar, comença 
una nova etapa, venim a sumar, venim a millorar, venim a aportar, no venim a 
desmuntar per desmuntar, primer: analitzarem, aprofundirem, aprendrem, escoltarem, 
aprofitarem la feina feta, després: estudiarem, proposarem, finalment: implementarem i 
millorarem.  

Estic i estem convençuts que d’aquí quatre anys tindrem un poble, molt millor, més 
atractiu, més net i més acollidor tant per nosaltres com per els nostres visitants. 

Anem acabant doncs, no em vull oblidar de la meva família, la Pilar, els meus fills, el 
meu germà, gràcies també a vosaltres per la paciència, el consell i l’estima, això 
només acaba de començar i, necessitaré tot el vostre recolzament, tal com ha estat 
fins a dia d’avui, un petó ben fort i gràcies. 

Camprodonines i camprodonins comença una nova etapa, un camí cap un futur millor, 
per a aconseguir-ho necessitarem la complicitat i la participació de tothom, jo, com a 
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alcalde el primer. Treballarem colze a colze, junts hem de generar una corrent d’il·lusió 
col·lectiva que ens empenti cap a aquest futur millor.  

No ho dubteu, ho aconseguirem, gràcies a tots, VISCA CAMPRODON i VISCA 
CATALUNYA” 

No havent altres assumptes a tractar, el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan falten cinc minuts per tres quarts d’una del migdia de tot el que jo, el 
Secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


