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ACTA NÚM. PLE2016/8 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE 
SETEMBRE DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 27 de setembre de 2016, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària 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. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
2. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL 

EN EDIFICIS DE CAL MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME  
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2016 DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST MUNICIPAL PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS PER MAJORS INGRESSOS.  

4. DECRETS  
5. JUNTES DE GOVERN  
6. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

a) Execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2016. 
b) Informes trimestrals del període mitjà de pagament corresponent al segon 
trimestre de 2016. 
c) Línies fonamentals del pressupost 2017 remeses al ministeri d'hisenda i 
administracions públiques.  
d) Torre de comunicacions per la vall de Beget i Salarsa 
e) Obra de la baixada de l’església de Santa Maria  
f) Obres de la piscina municipal  

7. 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 juliol de 2016 (ordinària), i de 2 de setembre de 2016 
(extraordinària),  que són aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL EN 
EDIFICIS DE CAL MARQUÈS I DEL CONVENT DEL CARME. 

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 
 

  



 

2 
 

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

 

 
Examinat el projecte d’obra ordinària de “Rehabilitació per a museu municipal en edificis 
de cal Marquès i del convent del Carme”, redactat pels arquitectes Santi Llagostera i 
Güell i Rafel Pujol i Badà, amb un pressupost de contracte de CINC-CENTS NORANTA-
TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
(593.469,18 €), i promogut per l’Ajuntament de Camprodon, 
 
Es proposa al Ple: 
 
1r.- APROVAR inicialment el projecte de “Rehabilitació per a museu municipal en edificis 
de cal Marquès i del convent del Carme” 
 
2n.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci relatiu a la present aprovació. 
 
El Sr. Alcalde  explica que es tracta del projecte de l’obra que està finançada en part pel 
POCTEFA que caldrà iniciar abans de finalitzar l’any.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat. 
  
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT 1/2016 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER 
MAJORS INGRESSOS. 
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les necessitats 
que es deriven del compliment d’acords i execució d'obres i serveis municipals, s’estima 
procedent tramitar expedient de modificació de crèdits dins el pressupost municipal en vigor, 
amb la finalitat de fer front a obligacions de reconeguda necessitat i urgència, tal i com 
s'especifica a la memòria adjunta. 
 
El finançament de la despesa prevista prové de majors ingressos  efectivament  consolidats, 
que es relacionen en la Memòria de l’Alcaldia que acompanya la proposta.  
 
La totalitat dels majors ingressos anivellen la major despesa prevista en el pressupost  de 
despeses. 
 
La modificació proposada és la següent : 
 
A) INCREMENT DE DESPESES: 317.942,01Euros 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT :   215.214,95€ 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS :   102.727,06€ 
 
B)  - PROCEDÈNCIA DELS FONS: 317.942,01Euros 
 
MAJORS INGRESSOS :  317.942,01 € 

 
Atès que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que no 
permeten llur ajornament fins el proper exercici. 
 
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla  s’han incorporat les 
modificacions per la cobertura de llocs de treball creats reglamentàriament, amb la seva 
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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, d’acord amb les 
limitacions salarials i de reposició de vacants establertes a la LPGE 2016. 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable de la Sra. 

Interventora accidental i tenint en compte que no significa modificació ni detriment  dels 
serveis afectats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 1/2016 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2016, en els termes assenyalats anteriorment, restant el 
pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 
 
 

 

INGRESSOS:  

CAPÍTOL 
Pressupost 

inicial 
Augments 

 
Dismin. 

 

Pressupost 
Definitiu 

Capítol  I   Impostos Directes 1.731.627,28€ 246.851,56€ - 1.978.478,84€

Capítol  II  Impostos Indirectes 44.118,34€ - - 44.118,34€

Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.074.185,88€ 4.800,00€ - 1.078.985,88€

Capítol IV  Transfer. Corrents 727.728,77€ 6.341,96€ - 734.070,73€

Capítol V   Ingressos patrimoni 498,49€ - - 498,49€

Capítol VI   Aliació inv. Reals - - - - 

Capítol VII  Transfer. Capital 561.490,48€ 59.948,49€ - 621.438,97€

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

Capítol IX  Passius  Financers - - - - 

Totals INGRESSOS 4.148.649,24€ 317.942,01€ - 4.466.591,25€

DESPESES:  

CAPÍTOL 
Pressupost 

inicial 
Augments 

 
Dismin. 

 

Pressupost 
Definitiu 

Capítol I  Desp. Personal 1.003.554,20€ 5.000,00€ -   1.008.554,20€ 

Capítol II Béns corrents/serveis  1.684.238,84€ 6.432,25€ - 1.690.671,09€

Capítol III Desp. Financeres 41.834,89€ - - 41.834,89€

Capítol IV Transfer. Corrents 148.073,99€ - - 148.073,99€

Capítol V Fons de contingència 17.738,91€ - - 17.738,91€

Capítol VI Inversions Reals 937.319,11€ 306.509,76€ - 1.243.828,87€

Capítol VII Transfer. Capital 16.900,00€ -    - 16.900,00€

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

Capítol IX Passius Financers 462.323,64€ -    - 462.323,64€

Totals DESPESES 4.320.983,58 € 317.942,01€ - 4.638.925,59€ 
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 Segon. APROVAR la modificació de 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 2016. 
 
Tercer. APROVAR  la modificació de les bases d’execució del pressupost en els termes 
contemplats en l’expedient.  
 
Quart. Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
El Sr. Alcalde indica que la modificació que es proposa va lligada, en una part fonamental 
amb l’execució del projecte d’obres aprovat anteriorment que s’ha redefinit per adequar-lo 
al pressupost acceptat pel POCTEFA, essent d’execució plurianual del 2016 al 2019. 
També es contempla la baixada de la plaça Sta. Maria que ve finançada en gran part per 
la Diputació i la reforma dels equipaments esportius com els accessos a la piscina i la 
millora dels vestidors i els serveis amb l’aplicació dels majors ingressos per entrades a la 
piscina per a finançar les millores. Finalment, es contempla crèdit pressupostari per a la 
contractació del nou lloc de personal de confiança per millorar la gestió que s’incorpora a 
la plantilla municipal. 
 
El Sr. Berdala anuncia el vot en contra del seu grup, Tots per Camprodon. En primer lloc, 
diu, per coherència amb el seu posicionament en contra de l’aprovació del pressupost 
que es modifica, malgrat que s’hi contemplen algunes actuacions amb les quals hi estan 
d’acord. Però, fonamentalment, estan en contra de l’increment de la plantilla de personal 
amb la creació d’un lloc de confiança atès que un municipi de 2.500 habitants no dóna 
per mantenir aquests càrrecs. Demana que quedin ben estipulades les funcions i 
competències per evitar interferències. Interpreta que la persona que ocupi el lloc 
desenvoluparà les tasques que anteriorment feien els regidors. Afirma que en anteriors 
èpoques de molta més activitat, amb grans actuacions urbanístiques i de 
desenvolupament d’equipaments i de serveis, no es va veure necessari contractar cap 
gerent ni cap càrrec de confiança perquè la feina la cobria l’alcalde i el seu equip de 
govern. Pregunta si l’alcalde reduirà el seu horari de dedicació a l’Ajuntament. Comenta 
que fa 25 anys es va contractar una persona, de trits record, que feia d’alcalde en 
substitució de qui havia elegit el poble per ostentar el càrrec. Conclou que no veuen clara 
la necessitat de crear aquesta figura.  
 
El Sr. Alcalde respon que entén el posicionament expressat però pensa respondre per la 
gestió d’èpoques anteriors. Afirma que des del primer moment han apostat per la gestió i 
el que pretenen amb aquest acció és millorar la gestió i a aquest respecte, les funcions 
del lloc de treball que es crea de nou té perfectament definides les seves funcions, horari, 
sou, i càrrec que no és de gerent sinó de coordinador de serveis; amb l’objectiu de sumar 
esforços per millorar els serveis que ha de donar un resultat positiu que es podrà valorar 
al final. Explica que no es cobrarà per assistència a l’alcaldia i insisteix en que es tracta 
d’un càrrec de confiança vincular a l’alcalde que plegarà en el moment que cessi ell i en 
que és un pas més en la línia de govern d’apostar per la gestió.  
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El Sr. Berdala replica que es viu una època de crisi en la que tothom s’ha d’estrènyer el 
cinturó i en canvi aquí semblaria que estem en època de vaques grasses en la que es 
contracta personal per cobrir la reducció de dedicació de l’alcalde. Pregunta si la persona 
triada té experiència i si coneix la gestió a desenvolupar. Insisteix en la innecessarietat 
d’aquest lloc de treball.  
 
Respon el Sr. Alcalde que, sens dubte, hi té experiència en gestió municipal i considera 
que no és correcte afirmar que l’alcalde reduirà la seva dedicació sense cap tipus de 
fonamentació. Interpreta que aquestes afirmacions són de mal gust i falta de respecte.  
 
El Sr. Berdala aclareix que no es tracta d’una qüestió personal sinó d’un posicionament 
polític platejat en termes correctes d’oposició. Anuncia que faran un seguiment i al cap 
d’un temps ja es veurà el resultat a la vista del qual, afirma, “si t’he de felicitar ho faré”.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels senyors i 
senyores F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila i el vot en contra dels senyors i senyora 
Esteve Pujol Badà, Jordi Berdala Vidal, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan 
Faig Colomer.  
 
4. 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.  
 
24.05.16 Incoació expedient Medalla de Bonze “Distinció ciutadana”. 
26.07.16 Sol·licitud bestreta personal laboral. 
28.07.16 Contractació laboral Casalet d’Estiu Llar d’Infants. 
26.07.16 Petició certificat silenci administratiu. 
27.07.16 Convocatòria Junta de Govern Local 29.07.2016. 
29.07.16 Delegació de funcions de secretaria. 
03.08.16 Aprovació avantprojecte “Rehabiliatació i dinamització del patrimoni 

històric, cultural i natural de Camprodon”. 
05.08.16 Proposta de resolució llicència ambiental Càmping Xenturri, SL.  
12.08.16 Autorització ocupació via pública vehicles clàssic. 
12.08.16 Sol·licitud subvenció projectes d’activitats en l’ambit de joventut 2016. 
18.08.16 Llicència ambiental Càmping Xenturri, SL.  
22.08.16 Convocatòria Junta de Govern Local 24.08.2016. 
31.08.16 Convocatòria ple extraordinari 02.09.16.  
05.09.16 Formació del compte General 2015 
12.09.16 Convocatòria Junta de Govern Local 14.09.2016. 
12.09.16 Sol·licitud subvenció subministrament formigó.  
14.09.16 Convocatòria Comissió Especial de Comptes 27.09.2016. 
20.09.16 Pròrroga nomenament funcionari vigilant. 
21.09.16 Aprovació pressupost redacció plec de prescripcions tècniques.  
23.09.16 Convocatòria Junta de Govern Local 27.09.2016. 
23.09.16 Convocatòria ple ordinari 27.09.16. 
 
El Sr. Xavier Guitart, en relació amb el Decret de 20.09.2016 de pròrroga del 
nomenament del funcionari vigilant de suport, demana ampliació de la informació i si es 
compta amb crèdit pressupostari al respecte.  
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El Sr. Alcalde explica que al pressupost es contemplen tres llocs de vigilant, un dels quals 
es troba vacant i es preveu proveir-lo el 2017. Aquest any s’ha cobert temporalment de 
forma interina un dels llocs de treball durant dos mesos però ara s’han trobat que els 
altres dos vigilants han acumulat moltes hores de feina que han de compensar amb dies 
de festa que s’han de cobrir i per això s’ha prorrogat el nomenament tres mesos.   
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
5. 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  
2016/13 20 de juliol de 2016  
2016/14 29 de juliol de 2016 
2016/15 24 d’agost de 2016 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
6. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 
a) Execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2016. 
 
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 2016, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 27 de juliol de 2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
b) Informes trimestrals del període mitjà de pagament corresponent al segon 
trimestre de 2016. 
 
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 segon trimestre de 
l’any 2016 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
c) Línies fonamentals del pressupost 2017 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 
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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 2017 remeses al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
d) Torre de comunicacions per la vall de Beget i Salarsa 
 
El Sr. Alcalde posa a disposició l’esborrall de projecte de la torre de comunicacions que 
ha presentat el Consorci de l’Alta Garrotxa i afirma que s’està en vies de solucionar el 
problema. 
  
El Ple es dóna per assabentat.  
 
e) Obra de la baixada de l’església de Santa Maria  
 
El Sr. Alcalde informa que l’arquitecte municipal ha redactat la memòria valorada 
d’aquesta obra i s’ha iniciat el procediment de contractació menor i es procedirà a la seva 
execució en breu.  
 
El Sr. Esteve Pujol indica que al pressupost municipal hi havia la previsió d’ingressos per 
50.000 euros procedents de la Diputació amb destí a millores de telecomunicacions dels 
nuclis i ara s’hi ha previst 40.000 euros més per al finançament d’aquesta obra. Pregunta 
si és possible que la Diputació aporti aquestes dues subvencions durant el mateix 
exercici.  
 
Respon el Sr. Alcalde que els primers 50.000 euros no es rebran aquest any sinó el 2017 
i s’incorporaran com a romanents de crèdit al pressupost d’aquell exercici. Remarca que 
allò important és que s’han pogut lligar les dues subvencions per a aquestes dues 
actuacions.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
f) Obres de la piscina municipal  
 
El Sr. Alcalde informa que, igual que en el cas anterior,  l’arquitecte municipal ha redactat 
la memòria valorada d’aquesta obra i s’ha iniciat el procediment de contractació menor i 
es procedirà a la seva execució en breu.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Jordi Berdala indica que l’Associació de Botiguers no ha pagat encara el 50% 

que li corresponia per l’edició dels fulletons i exigeix que es requereixi aquest 
pagament per tal de complir els compromisos que va anunciar el regidor Sr. Juncà en 
l’anterior ple ordinari.  
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El Sr. Xavier Juncà afirma que quan es tanquin les actuacions de l’estiu es passaran 
comptes i es liquidaran els deutes pendents. Assegura que l’entitat li ofereix garantia 
suficient.  
 

2. El Sr. Esteve Pujol explica que repassant la correspondència ha trobat una carta del 
Departament de Cultura de la Generalitat en la que expressa la seva preocupació per 
l’estat en el que es troba l’edifici de Can Roig. Afirma que en un any l’equip de 
govern no ha fet res al respecte tot i ser coneixedors de l’existència d’un ordre 
d’execució. Considera necessària l’actuació subsidiària de l’Ajuntament de forma 
immediata.  

 
Respon el Sr. Alcalde que el Delegat de Cultura va visitar el municipi invitat per l’equip 
de govern i per això expressa la preocupació que comparteixen. Afirma que, sense la 
propietat és difícil actuar i s’ha de ser molt curós per les dificultats de reemborsament 
de les inversions que es facin. Explica que s’està estudiant la solució amb els serveis 
tècnics i jurídics municipals per veure com es pot afrontar la solució del problema.  
 

3. El Sr. Pujol, en relació amb l’informe desfavorable de Dipsalut sobre el 
funcionament de la piscina municipal, recorda que en l’anterior ple ordinari es va 
dir que hi hauria un informe favorable acceptant la correcció de les mancances 
observades en relació amb la titulació del socorrista; i s’ha acabat la temporada i 
aquest informe no ha arribat.  

 
El Sr. Xavier Rigat respon que l’informe deia que el títol del socorrista no estava a la 
piscina i en la darrera inspecció ja hi era i ja no van fer cap referència. Afirma que 
Dipsalut estava equivocat en relació amb la insuficiència del títol del socorrista atès 
que la Generalitat diu que si que és suficient.  
 
Insisteix el Sr. Pujol que en l’informe de 26 d’agost Dipsalut no indica que tot estigui 
correcte. Pregunta si tindran l’informe favorable, finalment. Considera que el 
procediment administratiu s’ha de tancar amb un informe favorable a la correcció de 
les mancances anteriors.  
 
El Sr. Rigat respon que el darrer informe de Dipsalut no fa esment al socorrista i per 
això s’ha d’entendre que és correcte.  
 
Conclou el Sr. Alcalde que es pot anar a Dipsalut per aclarir aquesta situació si ho vol 
el Sr. Pujol, malgrat que pel l’equip de govern és suficient que en el darrer informe no 
s’expressi cap mancança al respecte.  
 

4. El Sr. Jordi Berdala demana que es faci un balanç del servei de vigilància nocturna.  
 

El Sr. Xavier Rigat respon que l’objectiu era que el ciutadà tingués disposés d’algú de 
referència en relació amb la seguretat a la nit i abans de posar en marxa l’actuació es 
van assessorar demanant opinió al Mossos d’Esquadra. Considera que la valoració és 
molt positiva  tant a nivell de govern com a nivell dels ciutadans.  
 
Replica el Sr. Berdala que té notícies de que hi ha hagut més queixes que mai. Afirma 
que posar una sola persona a la nit és molt arriscat i perillós.  
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El Sr. Rigat assegura que les queixes els serviran per a detectar les mancances i 
millorar el servei.  
 
El Sr. Alcalde assegura que s’han registrat menys queixes que l’any passat. 
Considera que s’ha d’agrair la professionalitat del vigilant que ha assumit 
voluntàriament aquesta tasca i ha afrontat amb èxit algunes actuacions concretes 
veritablement complicades.   
 

No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:00 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


