
Ajuntament de Camprodon

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/3 El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 / de maig / 2017

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:38 hores

Lloc Sala de Plens

Presidida per F. XAVIER SALA PUJOL

Secretari JAUME SALÉS MALIAN

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

43629164G ANNA COLOMER VILA SÍ

40600498R ESTEVE PUJOL BADÀ SÍ

43625127S F. XAVIER SALA PUJOL SÍ

43634095J JOAN FAIG COLOMER SÍ

43630302S JORDI BATCHELLI AULINAS SÍ

40283303E JORDI BERDALA VIDAL SÍ

46689202F LAURA COSTA ESCOLANO SÍ

43631241B NURIA MAS SOLER SÍ

43630265R XAVIER GUITART CANO SÍ

43627053D XAVIER JUNCÀ MORER SÍ

43630065P XAVIER RIGAT GARDELLA SÍ
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

L'esborrrany de l'acta anterior, corresponent al Ple Ordinari del dia 2 de maig de 
2017, ha estat entregat amb antelació suficient a tots els regidors que conformen el 
plenari.
Un cop llegit el dit esborrany, se sotmet a votació i és aprovat per unanimitat dels 
regidors assistents, sense introduir cap esmena.

Expedient 524/2017. Aprovació de conveni

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL PROJECTE DE BRIGADES JOVES, 
2017.

Vista la proposta de conveni presentada pel Consell Comarcal del Ripollès per al 
projecte Brigades Joves que té com a objectiu lluitar contra l’alta taxa d’atur 
juvenil i les dificultats que tenen actualment els joves per accedir al mercat de 
treball en el conjunt de la comarca i que suposa la contractació en règim laboral 
temporal de joves del municipi d’entre 16 i 20 anys, amb la següent transcripció:

«Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Camprodon per al desenvolupament del projecte de 
brigades joves, any 2017.

Ripoll, 16 de maig de 
2017
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REUNITS

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del 
Consell Comarcal del Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de 
representació que li atorga l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 
comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant 
acord de Consell de Govern de la corporació, de data 16 de maig de 2017, 
assistit per la secretària accidental senyora Marta Arxé i Llagostera i de l’altra, 
L’Il·lustríssim Senyor XAVIER SALA I PUJOL, alcalde de l’Ajuntament de 
Camprodon, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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 facultat per la signatura del present 
conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de 2017, assistit pel 
secretari de la corporació, senyor Jaume Salés Mailan.

MANIFESTEN

I.- L’Ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal del Ripollès han aprovat 
un conveni de col·laboració per a la contribució al cofinançament del Servei de 
Joventut Comarcal, per l’any 2017. D’entre els serveis de joventut sol·licitats per 
l’Ajuntament de Camprodon hi ha el servei de “brigades joves” , recollit en 
l’annex 5 del conveni esmentat.
En aquest annex s’estableixen les obligacions del Consell Comarcal i de 
l’Ajuntament de Camprodon, pel què fa a la gestió, planificació i tramitació del 
procés de selecció i contractació dels joves per part de la subàrea de Joventut 
del Consell Comarcal del Ripollès, així com dur a terme les accions que siguin 
necessàries per a la seva execució, inclòs el seguiment laboral i la formació dels 
joves seleccionats.

Aquesta gestió té un cost de mil vuit-cents euros (1.800€) per l’Ajuntament 
de Camprodon.

II.- L’Ajuntament de Camprodon, ha constatat que hi ha una demanda de joves 
del seu municipi per poder accedir a la seva primera experiència en el món 
laboral, i ha previst el finançament necessari per tirar endavant un projecte de 
brigades joves durant l'estiu del 2017. En concret es preveu la contractació de 5 
joves.

III.- L’objectiu del projecte és que els seus joves aconsegueixin l’èxit en la 
seva transició
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laboral, es conscienciïn de la situació laboral del mercat de treball i es 
responsabilitzin de les tasques que hauran de desenvolupar en el projecte.

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament 
capacitat legal per atorgar aquest document, i 

CONVENEN

Primer. – Aquest conveni té per objectiu establir la línia de col·laboració i el 
suport sol·licitat per l’Ajuntament de Camprodon en el desenvolupament del 
projecte de brigades joves, durant l’estiu del 2017.

Segon. – El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les tasques de 
procediment administratiu de selecció i contractació d'aquests joves. En 
concret es preveu la contractació de 5 joves per aquest any 2017. Els costos 
salarials de cada jove, segons
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Tercer.- L’Ajuntament de Camprodon assumirà el cost de la totalitat de 
retribucions salarials i el cost de la seguretat social de les 5 persones que es 
contractin, que ascendeix a un import total de 4.329,02€, d’acord amb el 
quadre detallat a l’apartat anterior. Així mateix, l’Ajuntament assumirà el cost 
del servei de confecció de nòmines, que ascendeix a 13 € per mes i nòmina, 
la qual cosa suposarà un cost total de 130€. L’Ajuntament de Camprodon 
pagarà al Consell Comarcal del Ripollès la suma de tots aquests imports dins 
del termini dels 30 dies següents a la recepció de la liquidació definitiva del 
servei.

Quart.- La subàrea de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, a través del 
seu personal, executarà el projecte objecte d’aquest conveni durant l’exercici 
2017, d'acord amb el cofinançament pactat.

Cinquè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a 
l’encapçalament fins el 31 de desembre de 2017.

Sisè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La 
pròrroga requerirà adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la 
data de finalització de la vigència del conveni.

Setè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents:

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. - L’acord unànime de les parts.

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les 

parts.

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

Vuitè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma 
amistosa les possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació 
o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de divergències en l'aplicació o 
interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 
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I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol 
efecte en el lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.»

Un cop considerada la conveniència de col·laborar amb 
aquest projecte,

Al Ple es 
proposa:

1r. APROVAR el conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a 
l’adhesió al projecte de brigades joves.

2n. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al conveni de 4.329,02
€ per a retribucions salarials i cost de la seguretat social de les 5 persones 
que es contractin, i 130€ pel servei de confecció de nòmines.

3r. FACULTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol en nom i 
representació de l’Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per a la 
formalització i implementació del conveni.

4t. NOTIFICAR als interessats els acords 
precedents. 
 L’Alcalde diu que neix de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Camprodon. Aquest conveni s’aplicarà a l’estiu de 2017. Ve 
auspiciat pel Servei de Joventut del Ripollès. Suposa contractar cinc (5) persones 
amb un cost d’uns quatre mil tres-cents euros (4.300,00€) més despeses de gestió. 
La idea és donar sortida als joves del poble. Aquesta acció va lligada a un tema 
formatiu del Consell Comarcal del Ripollès. Està previst que facin actes des del mes 
d’agost. L’Alcalde conclou que es valora molt positivament.
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ADJUDICACIÓ DIRECTA D’UN BÉ EMBARGAT

En data 2 de maig de 2017, el Consorci Servei de Recaptació comunica a 
l’Ajuntament de Camprodon, que en la tramitació de l’expedient executiu de 
constrenyiment  Expedient:  núm.  XP00000,  que  ha  instruït  contra  JOSEP 
BATLLE COLOMER, la subhasta portada a terme el dia 27 d’octubre de 2016, 
va resultar deserta en primera licitació i es va acordar no fer-ne una segona i  
procedir al tràmit de gestió per venda directa, amb resultat igualment negatiu, 
una vegada finalitzat el termini de sis mesos, amb data 27 d’abril de 2017, 
quedant deserta L’ADJUDICACIÓ de les finques registrals 2046, coeficients 
de propietat : 7846307DG4874N0007EF 

Atès que l’article 109 del Reglament general de Recaptació aprovat per Reial 
Decret  939/2005,  de  29  de  juliol,  estableix  que,  quan  en  el  procediment 
d’alienació no s’hagin adjudicat algun o alguns dels béns embargats, l’òrgan 
competent de recaptació pot proposar de forma motivada a l’òrgan competent 
l’adjudicació a la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts.

Aquest proposta ha estat formulada pel Consorci servei de Recaptació, en la 
data ja indicada, assenyalant que l’acord acceptant o no l’adjudicació s’ha de 
prendre en un termini no superior als tres mesos.

L’article  172  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  estableix  que  el 
procediment de constrenyiment pot concloure amb l’adjudicació de béns a la 
Hisenda  Pública  quan  es  tracta  de  béns  immobles  o  de  béns  mobles 
l’adjudicació dels  quals pugui  interessar  a  la  Hisenda Pública i  no s’hagin 
pogut  adjudicar  en  el  procediment  d’alienació.  Afegeix  que  l’adjudicació 
s’acordarà per l’import del deute perseguit que en cap cas pot superar el 75% 
del tipus inicial fitxat en el preu.

En aquest sentit  cal fer constar que les càrregues i gravàmens de la finca 
embargada són inferiors al 75% del valor de la finca.
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Per altre banda els béns adjudicats tindran utilitat per a l’Ajuntament tan per la 
seva situació física com urbanística.

Per tots aquest motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords.

Primer. Acceptar l’adjudicació proposada pel Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès, de les finques que més avall es descriuen en pagament 
dels deutes no coberts i perseguits.

URBANA: La plena propietat de:

Finca registral 2046 de Camprodon.

URBANA: Departament núm. 7 de edifici en construcció, situat a Camprodon, 
en el xaflà format pel Passeig de la Muralla, núm. 17 i el carrer Catalunya, 
sense numerar. Pis segon porta tercera. Vivenda tipus C, ubicada en la planta 
segona.  Té  una  superfície  útil  d’uns  96  metres  30  decímetres  quadrats. 
Consta  de  tres  habitacions,  dos  banys,  cuina,  rentador,  menjador-estar  i 
vestíbul.  Llinders:  Front,  caixa  de  la  escala  i  vivenda  tipus  A i  tipus  B, 
d’aquesta mateixa planta, amb la resta de la finca matriu de la que es va 
segregar. Dreta, entrant, amb la vivenda tipus B d’aquesta mateixa planta i en 
el  vol,  amb el  Passeig  de la  Muralla.  Esquerra,  amb dit  resto de la  finca 
matriu. Quota: 9 enters 51 centèsimes per cent, respecte del total immoble, 
que es finca 2039, full 16 del llibre 33 de Camprodon, tom 824 de l’arxiu.

Segon. Traslladar el present acord al Consorci Servei de Recaptació 
Cerdanya Ripollès per tal de que emeti la certificació que estableix l’article 
110 del Reglament general de recaptació als efectes d’inscripció del bé 
immoble adjudicat al Registre de Propietat de Ripoll. 

L’Alcalde diu que es té delegat la fase executiva de recaptació d’alguns tributs al 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. Explica que, després de diferents 
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accions i  per  una quantia important  d’impagaments i  havent-se  pignorat  un bé i, 
finalment, havent-se declarat la subhasta deserta, es proposa des del Consorci que 
l’ajuntament s’adjudiqui  aquest  bé per rescabalar-se del  deute.  Es considera que 
aquesta opció és beneficiosa per l’ajuntament i per això, després de tots els tràmits 
per  al  cobrament  del  deute  que  han  durat  uns  sis  (6)  mesos,  es  proposa  a 
consideració del plenari.

Expedient 357/2017. Caducitat expedient sancionador. Manuel Martínez Ribas

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  DE  CADUCITAT  DE  L’EXPEDIENT  SANCIONADOR  NÚM. 
0502,02-2016/5 contra el Sr. Manuel Martínez Ribas.-

Vist que amb data 9 de novembre de 2016 es va iniciar d’ofici, per acord de 
Junta de Govern Local, l’expedient administratiu sancionador  contra el Sr. Manuel 
Martínez Ribas per obres manifestament il·legalitzables en la finca Can Bertran de 
Rocabruna situada en sòl no urbanitzable.

Vist  l’informe del  Secretari  de la  Corporació  segons  el  qual,  en la  part  que aquí  
interessa, estableix que «La normativa general, en concret l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre,  reguladora  del  procediment  administratiu  comú  fa  una  remissió  a  la  norma  
reguladora del procediment corresponent sobre quin és aquest termini. La regla general és  
que  el  termini  no  pot  excedir  els  sis  (6)  mesos,  però  quan  les  normes reguladores  del  
procediment no fixin un termini màxim, aquest és de tres (3) mesos. I, en l’apartat tercer,  
explica en quin moment comença a comptar els terminis i, en relació al expedients iniciats  
d’ofici, el dia a quo és la data d’incoació de l’expedient.

Com que es tracta d’un procediment sancionador i  la normativa aplicable són els  
articles 63 i ss de l’esmentada llei 39/201. Per tant, com que no hi ha legislació sectorial que  
reguli expressament el termini de caducitat del procediment sancionador, d’acord amb l’article  
21 de la llei de procediment administratiu hem d’interpretar que els expedients sancionadors  
caduquen als tres mesos, a comptar des de la data d’incoació.

El  procediment  sancionador  núm.  0502,02-2016/5  contra  el  Sr.  Manuel  Martínez  
Ribas per obres manifestament il·legalitzables en la finca Can Bertran de Rocabruna situada  
en sòl  no urbanitzable,  es  va iniciar  per  acord de Junta  de Govern Local  de data  9  de  
novembre de 2016 i, per tant, va caducar el dia 9 de febrer de 2017,

Cal tenir en compte que l’article 25,1 b) la Llei 39/2015 diu que la conseqüència de  
no dictar resolució expressa en els expedients oberts d’ofici en matèria sancionadora dins del  
termini administratiu establert a l’efecte comporta la caducitat de l’expedient administratiu. I  
l’article 95,3 estableix que la caducitat no produeix per si sola la prescripció de les accions del  
particular o de l’Administració, però els procediments caducats no interrompen el termini de  
prescripció. En els casos en què sigui possible iniciar un nou procediment perquè no s’ha  
produït la prescripció, s’hi poden incorporar els actes i tràmits el contingut dels quals s’hauria  
mantingut igual si no s’hagués produït la caducitat. En tot cas, en el nou procediment s’han  
d’executar els tràmits d’al·legacions, proposició de prova i audiència a l’interessat». 
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Vist que s’ha superat el termini legalment establert sense que s’hagi notificat 
a l’interessat l’expedient sancionador.

Atès el que estableixen els articles 53.1 r) 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  22.2.q)  de la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  Reguladora  de les Bases del 
Règim Local, i l’article 222.1.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.  Declarar  la  caducitat  de  l’expedient  número  0502,02-2016/5, 
expedient  sancionador  obert  contra  el  Sr.  Manuel  Martínez  Ribas  per  obres 
manifestament il·legalitzables en la finca Can Bertran de Rocabruna situada en sòl 
no urbanitzable.

SEGON. Procedir a l'arxiu de l’expedient indicat en el punt anterior.

TERCER.- Notificar aquest acord a l'interessat amb indicació dels recursos 
que procedeixin.

L’Alcalde manifesta que hi ha diferents expedients oberts contra el Sr. Manuel 
Martínez Ribas, però, en aquest expedient concret, la seva tramitació s’ha allargat 
més temps del que legalment està previst per a ser conclòs i notificat a l’interessat. 
Per aquest motiu, es proposa caducar l’expedient i, posteriorment, en tant que no 
hagi prescrit la infracció, obrir-ne un de nou per concloure’l dins de termini.

Expediente 611/2017. Reconeixement de compatibilidad del personal al servei 
de l'administració local per exercir activitats en el sector públic

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A L'EMPLEAT Sr. JOSEP 
FUENTES JURADO.

Vista  la  petició  de compatibilitat  del  Sr.Josep Fuentes Jurado,  empleat  d'aquesta 
administració local des del dia 20 de juliol de 2016, per a l'exercici de l'activitat de 
cambrer fora de l'horari  establert  i  complint estrictament amb el calendari  acordat 
amb l'Ajuntament de Camprodon.
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Atès que el peticionari desenvolupa la seva tasca en règim de dedicació ordinària i 
no existeix col·lisió horària ni dedicació a l'activitat 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  a  14   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 
poder exercir una segona activitat.

Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció del següent 
acord:

1r. CONCEDIR al Sr. Josep Fuentes Jurado, la compatibilitat per poder exercir l’ofici 
de cambrer fora de l’horari laboral.

2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

L’Alcalde explica que un funcionari de l’ajuntament ha sol·licitat una compatibilitat de 
la feina que presta en aquí amb una de caire privat que, en principi, no ha d’interferir  
en la seva ocupació habitual. No hi veu cap inconvenient a què sigui concedida pel 
plenari.

Expedient 467/2017. Certificació d’Obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ CERTIFICACIONS NÚMERO 1, 2 I 3 DE L’OBRA «REHABILITACIÓ 
PER  A  MUSEU  MUNICIPAL  A  CAL  MARQUÈS  I  CONVENT  DEL  CARME», 
PROJECTE PATRIMC@T .

Examinades les certificacions núm. 1, 2 i  3 de l'obra «Rehabilitació per a museu 
municipal a Cal Marquès i convent del Carme», presentades pels directors de l'obra 
Montserrat Muntadas Casanova, Santi Llagostera Güell i Rafel Pujol Badà, per un 
import  de  6.813,62  euros,  25.937,27  euros  i  43.138,71  euros  (IVA  inclòs), 
respectivament.

Atès el que estableix l'article 21.1. f) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local; i l'article 53.1. g) 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.
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Vist l'informe favorable d'intervenció.

Al Ple de la Corporació es PROPOSA:

1r.- APROVAR les certificacions indicades per import de 6.813,62 euros, 25.937,27 
euros  i  43.138,71  euros  (IVA  inclòs),  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària 
1.3330.62201 del pressupost municipal vigent.

2n.- FACULTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en 
nom i representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de 
donar efectivitat als acords precedents.

“El  projecte  PATRIMC@T  està  cofinançat  al  65%  pel  Fons  Europeu  de 
Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A 
ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA  (POCTEFA  2014-2020).  l´objectiu  del 
POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera 
Espanya-França-Andorra.  El  seu ajut  es concentra en el  desenvolupament 
d’activitats econòmiques, socials i  mediambientals transfrontereres a través 
d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.”

 L’Alcalde diu que es presenten a aprovació les tres (3) primeres certificacions de 
l’obra esmentada, per un import total d’uns setanta-cinc mil euros (75.000,00 €).

Expedient 3/2017. Formalització del Contracte d'Obres per Procediment Obert, 
Diversos Criteris d'Adjudicació

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
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ssentiment

APROVACIÓ  ADDENDA CONTRACTE  DE  L’OBRA “REHABILITACIÓ  PER A MUSEU 
MUNICIPAL A L’EDIFICI DE CAL MARQUÈS I CONVENT DEL CARME”.

Atès  que  amb  data  30  de  desembre  de  2016,  per  acord  del  Ple  de  la  Corporació, 
l’Ajuntament  de  Camprodon  va  adjudicar  l’obra  «Rehabilitació  per  a  museu  municipal  a 
l’edifici de Cal Marquès i Convent del Carme» a la mercantil Serveis Integrals 360 Plus per 
un preu total de 593.469,18 euros, del qual 490.470,40€ és de principal i 102.998,78 euros 
és d’IVA. Arran d’aquest acord, es va redactar i subscriure el contracte de data 1 de febrer de 
2017.

Atès que el termini per a l’execució de l’esmentada obra és de 26 mesos.

Atès que aquesta obra està finançada pel programa POCTEFA i això comporta un calendari 
de justificació parcial de l’obra, l’objecte de la present addenda és calendaritzar l’execució de 
l’obra d’acord amb aquest calendari. Així, ambdues parts convenen a modificar el contracte 
inicialment signat per al que respecte a la justificació parcial de l’obra executada, segons el 
quadre que s’estableix tot seguit:

Termini justificació 
POCTEFA

Data màxima presentació de 
certificacions d’obra i factures

Import 

30/6/2017 16/6/2017 121.997,45€ + IVA

1/4/2018 16/3/2018 368.472,95€ + IVA

Per això, s’eleva al Ple la següent proposta de resolució:

PRIMER. APROVAR l’addenda al contracte signat amb data 1 de febrer de 2016 
amb Serveis Integrals 360 Plus per a l’obra «Rehabilitació per a museu municipal a 
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l’edifici de Cal Marquès i Convent del Carme», segons la següent transcripció:

«ADDENDA AL CONTRACTE D’OBRES: REHABILITACIÓ PER A MUSEU MUNICIPAL A 
L’EDIFICI DE CAL MARQUÈS I CONVENT DEL CARME

Camprodon, a XX de maig de 2017.

REUNITS:

D’una banda, el Sr. Xavier Sala i Pujol, Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon, amb seu a la  
Plaça de la Vila núm. 1, amb NIF 43625127S, assistit pel Secretari de la Corporació, el Sr.  
Jaume Salés i Malian.

I  d’una  altra,  el  Sr.  Joaquim Estarlí  Sánchez,  com a legal  representant  de  la  mercantil  
Serveis Integrals 360 Plus, amb CIF B65891475, domiciliada al Pg. Pere III, 18, 4t 3a de 
Manresa,

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per a obrar i obligar-se, motiu per al  
qual 

PACTEN I CONVENEN

PRIMER.-  En  data  30  de  desembre  de  2016,  per  acord  del  Ple  de  la  Corporació,  
l’Ajuntament  de  Camprodon  va  adjudicar  l’obra  Rehabilitació  per  a  museu  municipal  a  
l’edifici de Cal Marquès i Convent del Carme a la mercantil Serveis Integrals 360 Plus per un  
preu total de 593.469,18 euros, del qual 490.470,40€ és de principal i 102.998,78 euros és  
d’IVA. Arran d’aquest acord, es va redactar i subscriure el contracte de data 1 de febrer de  
2017.

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324



Ajuntament de Camprodon

SEGON.- El termini per a l’execució de l’esmentada obra és de 26 mesos.

TERCER.-  Com sigui  que aquesta obraa està finançada pel  programa POCTEFA i  això  
comporta un calendari de justificació parcial de l’obra, l’objecte de la present addenda és  
calendaritzar  l’execució  de  l’obra  d’acord  amb  aquest  calendari.  Així,  ambdues  parts  
convenen a modificar  el  contracte inicialment signat  per al  que respecte a la  justificació  
parcial de l’obra executada, segons el quadre que s’estableix tot seguit:

Termini justificació 
POCTEFA

Data màxima presentació de 
certificacions d’obra i factures

Import 

30/6/2017 16/6/2017 121.997,45€ + IVA

1/4/2018 16/4/2018 368.472,95€ + IVA

I en prova de conformitat, havent llegit i entès ambdues parts el contingut íntegre
d’aquest  document,  el  signen  per  duplicat  i  a  un  sol  efecte  en  el  lloc  i  data
expressats ut supra.».

SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats.

L’Alcalde  explica  que  amb  aquesta  addenda  es  pretén  establir  terminis  màxims  de 
certificació  d’obres i  un d’ells és el  del  16  de juny de 2017.  S’ha parlat  amb l’empresa 
adjudicatària perquè, en aquesta data, es certifiqui, si pot ser, sobre els cent vint-i-un mil 
euros (121.000,00 €) més IVA. La resta s’hauria de certificar abans del 16 d’abril de 2018. Es 
tracta de fer una addenda perquè tots els intervinents ho tinguin clar.

Expedient 505/2017. Moció per un desenvolupament rural sostenible, integral i 
integrador

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

MOCIÓ  PER  A  UN  DESENVOLUPAMENT  RURAL  SOSTENIBLE,  INTREGAL  I 
INTEGRADOR
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un “Desenvolupament 
Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de 
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Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, davant el primer redactat incomplert i 
exclusivament  focalitzat  en  el  sector  primari  (d’altra  banda,  imprescindible  per  al 
desenvolupament i manteniment dels nostres territoris):
Els  Grups  d’Acció  Local  (GAL)  de  Catalunya,  i  per  extensió  tots  els  agents 
socioeconòmics que s’hi vulguin sumar i  que actuen en els nostres territoris rurals 
(siguin públics i/o privats),  volem tirar  endavant  una campanya de sensibilització  a  les 
institucions,  organismes,  grups  polítics,  empreses  i  persones  sobre  la  importància  de  la 
concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que haurien de 
tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els valors intrínsecs 
del  món rural,  les  dinàmiques que s’hi  donen,  les  oportunitats  i  les  amenaces,  així  com 
aquells elements imprescindibles davant qualsevol  nou marc legal que es vulgui  plantejar 
-sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la distribució de fons per el 
reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per l’enfortiment de la pagesia-.
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic que 
destina  fons  exclusivament  a  Territoris  Rurals,  amb  visió  de  potenciar  dinàmiques  de 
cooperació/concertació entre els  agents dels  nostres territoris  amb la intenció d’enfortir  la 
diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la qualitat de vida 
d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de país). 
Sense  un  medi  rural  viu,  no  hi  ha  desenvolupament  sostenible.  Els  territoris  rurals  de 
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i completin la 
tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense activitat  
en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats postindustrials s’identifiquen per donar un 
suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial que generi valor afegit i que treballi  
per  la  viabilitat  econòmica,  social  i  ambiental  de les  empreses  rurals  de tots  els  sectors 
d’activitat. El desenvolupament sostenible, integral i integrador esdevé una realitat quan tots 
els actors concerten una estratègia basada en les persones i el territori. El cor del nostre món 
rural són les petites i mitjanes empreses que treballen en xarxa per enfortir el seu capital, tant 
social com econòmic. Per tant, el suport al món rural s’ha de fer des d’una òptica transversal 
en que tots els agents hi participin. 
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes 
les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals . Catalunya ha 
d’esdevenir  un  país  d’oportunitats  en  qualsevol  dels  seus  racons  i  sectors  d’activitat,  i 
malauradament, el món rural és encara avui un espai que necessita polítiques especifiques 
de suport, acompanyament i dinamització.
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir l’acció 
del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 2014-2020 i que 
va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la Proposició de llei que 
ens ocupa, i  que és  tasca transversal  dels  diferents  departaments  i  nivells  de la  nostra 
administració  pública  (Generalitat,  Diputacions,  Consells  Comarcals,  administracions 
locals...):

 PRIMER.  Reivindicar  el  Programa  Leader  com  l’únic  existent  a  Catalunya  que
suposa  un  contracte-programa  plurianual  que  promou  la  concertació 
público-privada i que permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el 
seu  teixit  econòmic.  La  feina  que  fa  donant  suport  al  món  agrari,  en  la  seva 
transformació i  posada en  valor  de la  producció  i  a  la  millora  dels  serveis  a  les 
persones. Proposem treballar des d’avui mateix, davant el futur període 2021-2027, 
per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al multifons i continuar la feina feta 
fins ara per a la innovació territorial, l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de 
vida del medi rural.

SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional
d’aquests i  determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel 
retorn  dels  Joves  i  l’aposta  de les  nostres  institucions  per  revertir  les  tendències 
poblacionals negatives.
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 TERCER.  Assumir  el  compromís  de  promoure  el  suport  al  nostre  entramat
socioeconòmic,  en  especial  a  l’emprenedoria,  les  PIMEs  rurals  i  l’economia 
cooperativa com elements clau per a l’arrelament de les persones al territori.

 QUART.  Demanem  que  el  govern  vetlli  per  l’entesa  entre  els  diferents  nivells
d’administració,  institucions  i  actors  per  a  un  bon desplegament  de  polítiques  de 
protecció  ambiental  i  la  custòdia  del  territori  en  el  medi  rural  que  permeti  el 
manteniment de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria.

 CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres
territoris,  que  arribi  a  totes  les  poblacions,  com  a  element  de  vertebració  dels 
mateixos i  d’oportunitat  bàsica per  el  seu desenvolupament.  Alhora que exigim la 
resolució d’una vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara tenen 
algunes zones del nostre territori.

SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament
del pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia endògena als 
nostres territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats negatives 
dels  impactes  ambientals,  que  remuneri  la  solidaritat  territorial  davant  noves 
infraestructures, promovent com a prioritària la generació distribuïda i les SmartGrids 
com a model menys impactant i intel·ligent.

 SETÈ.  Sol·licitar  l’alineament  de  fons  sectorials,  més  enllà  del  PDR  i/o  el  que
estableix el  Departament de Territori  i  Sostenibilitat  (DTES) per  les comarques de 
muntanya, per una estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el  
format  plurianual  i  treballant  amb  la  concertació  amb  els  ens  existents  (GAL, 
consorcis de desenvolupament econòmic i Consells Comarcals).

VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural 
de  Catalunya  2014-2020  finançat  per  la  Unió  Europea”,  i  que  s’utilitzin  els 
mecanismes existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau, 
en  la  modificació  del  PDR  per  atendre  demandes  de  diferents  sectors,  tirar-les 
endavant sempre i quan no hagi de suposar una nova retallada als fons del Programa 
Leader i altres mesures de vital transcendència per al manteniment i la dinamització 
dels nostres territoris (mesures 3, 8, 19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar 
endavant  una  nova  llei,  que  aquesta  es  faci  amb la  perspectiva  d’un  medi  rural 
SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR, que contempli i englobi tots els agents 
que vivim i treballem al i pel territori rural de Catalunya.

D’acord amb l’esmentat, es proposa al Ple: 

Primer. Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, 
INTREGAL I INTEGRADOR”.
Segon.  Notificar  l’aprovació d’aquesta moció al  President  de la Generalitat  de Catalunya; 
Consellera  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació  i  President  de  l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya

ANNEX

MOCIÓ  PER  A  UN  DESENVOLUPAMENT  RURAL  SOSTENIBLE,  INTREGAL  I 
INTEGRADOR

APARTAT PRIMER:
La importància del  programa Leader per als  territoris  rurals  .    Una metodologia i  un 
enfocament totalment vigents i necessaris
El programa Leader que s’implementa a Catalunya per sisena edició des del seus inicis l’any 
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1991, és una eina bàsica i clau per al desenvolupament dels nostres territoris i el suport a les  
activitats socioeconòmiques que s’hi desenvolupen.

Els Grups d’Acció Local són ens de concertació formats per entitats públiques i una majoria 
de privades, representatives de l’entramat socioeconòmic dels territoris rurals de Catalunya. 
Per tant, estructures privilegiades a l’hora de copsar i  concertar la visió sobre la realitat i  
plantejar Estratègies de Desenvolupament Local participades des dels nostres territoris rurals. 
Actualment, a Catalunya actuen 11 Grups d’Acció Local que estan participats per 141 Agents 
públics  (bàsicament  ajuntaments,  consells  comarcals  i  consorcis)  i  190  Agents  privats 
(associacions  de  productors  agroalimentaris,  de  propietaris  forestals,  de  turisme  rural, 
d’entitats empresarials...).

Volem  posar  en  valor  que  en  el  període  passat  (2007-2013),  el  programa  LEADER  va 
suposar la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958 existents, 
la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 existents.  Essent 
gairebé l’únic programa que, en temps de crisi, va poder donar suport  econòmic i tècnic a 
l’emprenedoria i a l’activitat econòmica dels territoris rurals esmentats.
En el plantejament del període vigent, es va demanar als territoris rurals de fer un esforç per  
intentar fer arribar a més territori, amb menys recursos, el programa. D’aquest procés en sortí  
la fusió entre GALs, passant  de 13 a 11 a Catalunya (veníem d’un exercici semblant de 
l’anterior període que s’havia passat de 22 a 13). De tal manera que s’ha passat a cobrir 
556 davant els 490 municipis que s’abastava mitjançant els GAL en el període passat.
Aquest  esforç,  sumat  a  una  menor  dotació  del  Programa,  perdent  9MEur  entre  els  dos 
períodes, han portat a l’aparició de certes tensions en el bon desenvolupament de l’activitat 
dels Grups d’acció Local. Portem dues convocatòries d’ajuts a empreses del territori, en la 
primera  només  es  va  poder  auxiliar  261  de  710  projectes  presentats.  Un  índex  de 
desestimació  d’ajuts  mai  aparegut  i  que  és  fruit,  principalment,  de  la  menor  dotació  del  
programa.
Minvar encara més la dotació al programa, tal i com es diu explícitament en el redactat inicial  
de la proposició de llei que motiva aquesta moció, és sinònim de liquidar-lo. Des dels territoris  
rurals  i  els  agents  que  compartim  l’estratègia  Leader  de  Desenvolupament  Local,  volem 
reivindicar amb aquesta moció la importància d’aquest programa, la voluntat de referenciar-lo 
com a imprescindible pel reequilibriterritorial de Catalunya, així com demandar la recuperació, 
en futures revisions del PDR, dels fons necessaris per a un bon desenvolupament del mateix.
APARTAT SEGON:
Sobre les dinàmiques poblacionals dels territoris rurals a Catalunya   
Venim d’uns decennis de canvis profunds i estructurals en les economies dels pobles del 
medi  rural,  amb  una  pèrdua  de  pes  constant  del  sector  primari,  acompanyat  d’una 
terciarització important en alguns d’ells. Elements que han fet molt més vulnerable i dificultós 
l’arrelament de les persones en el nostre territori rural que cobreix el 73% de Catalunya, on hi  
viu el 10% de la població amb una densitat mitjana de 32,7 hab/km2 (territori  objectiu del 
programa Leader). 
Malgrat que el fenomen de despoblació s’ha anat frenant en els últims anys, seguim tenint 
una quarta part de Catalunya (23,42%, 162 municipis, molts micropobles) que segueix amb 
dinàmiques preocupants de despoblació. L’envelliment poblacional d’aquests territoris és un 
fet que demanda d’especial atenció pel que fa a l’articulació de serveis (per a la gent gran i 
per a les persones en risc d’exclusió).  Alhora que les dinàmiques de “pèrdua de joves”, i  
“migració interna” cap a les capitals de comarca, fan difícil el manteniment d’alguns d’aquests  
pobles i, per tant, del territori. Tot plegat, amb la conseqüent pèrdua de valor de terrenys 
agrícoles, dinàmiques de reforestació, pèrdua de paisatge i biodiversitat –que van a favor del 
canvi climàtic-. El relleu generacional de la pagesia només serà possible si el jovent troba 
espais rurals actius i vius. Més enllà de les necessitats estructurals agràries, els serveis al  
món  rural  i  les  comunicacions  –tant  viàries  com  virtuals-,  són  elements  imprescindibles 
perquè una persona jove decideixi  incorporar-se al  sector agrari.  El  futur de les properes 
generacions de pagesia estan vinculades a la dinamització dels pobles i espais rurals en els 
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que es desenvolupa la tasca pagesa.
Les polítiques sectorials i la deixadesa de la visió transversal i rural a l’hora d’afrontar certs  
plans, projectes o programes nacionals dissenyats massa sovint amb perspectiva urbana, no 
han facilitat la lluita contra aquesta tendència (caducitat de la llei de muntanya p.e). Amb tot, 
les noves dinàmiques de recuperació de certes activitats i sectors, encara que sigui a petita 
escala, la progressió de la societat de la informació i una certa millora de les comunicacions 
viàries haurien de fer possible revertir aquesta realitat.
Cal plantejar, també, ponts d’enllaç entre el sistema formatiu i l’economia local, adequant-lo a 
les oportunitats dels nostres territoris i establint plataformes de retorn dels nostres joves cap a 
les empreses i/o oportunitats laborals existents als nostres pobles.

APARTAT TERCER:
Pel  respecte  a  les  activitats  tradicionals  com  a  valor  i  futur     (pagesia  i  sector 
agroalimentari,  sector  forestal,  cultura  i  tradició)  i    la  importància  de  la  petita  i  mitjana  
empresa en els nostres territoris
Volem reivindicar la feina de les emprenedores i emprenedors rurals, microempreses, PIMEs i 
teixit associatiu, gent compromesa i que són els principals actors i factors d’arrelament al  
nostre  territori.  Que,  lluitant  contra  evidents  diferencials  competitius  de  serveis  bàsics 
(cobertura  mòbil,  telecomunicacions,  infraestructures  bàsiques...)  i  certa  llunyania  a  una 
massa crítica de clients, han decidit mantenir-se o ubicar-se en els nostres pobles i masies. 
Molts d’ells continuant l’activitat familiar, altres reemprenent l’activitat agroforestal i activitats  
tradicionals que revaloritzen els recursos propis i ajuden al manteniment de les persones i el  
mateix paisatge, actualitzant sistemes ancestrals de maneig territorial i de producció: petits  
obradors  agroalimentaris,  gestors  forestals  i  artesans  de  la  fusta,  entre  molts  d’altres. 
Activitats que conviuen i es diversifiquen aprofitant els canvis de tendència tecnològiques i 
socials, generant noves oportunitats d’activitat, tant en el sector primari i sector terciari de 
qualitat, com en la mateixa indústria i serveis tecnològics (turisme rural, activitats del lleure, 
nous  productes  de  la  fusta,  biomassa  forestal,  serveis  tecnològics...).Sovint  aprofitant 
sinèrgies del binomi urbà-rural, que caldria treballar perquè acabi essent una oportunitat, més 
que una amenaça per les dinàmiques diferencials (evitant qualsevol forma de “moobing rural”, 
treballant per la “reculturització rural” dels nous habitant rurals o dels passants turístics).
Malgrat les dificultats, i la ubicació, moltes d’aquestes activitats, actuant de forma cooperativa, 
han suportat els embats de la crisi econòmica i han esdevingut elements de valor i elements 
tractors-atractors d’economia local. Caldria desenvolupar accions per enfortir les cooperatives 
existents, diversificant-les i actualitzant els seus serveis. Actors que, massa sovint, estan fora 
dels paràmetres de “suport financer i/o institucional” i que, sovint, han de superar un viacrucis 
de tràmits i gestions per tal de poder establir-se i desenvolupar amb comoditat i potència la 
seva activitat.

APARTAT QUART:
La custòdia de l’entorn, paisatges, patrimoni natural i la compatibilitat amb l’activitat  
humana
En general, el  respecte pels valors ambientals, paisatgístics i  els sistemes naturals és un 
element  intrínsec  dels  nostres  territoris  rurals  i  de  la  majoria  d’activitats  que  s’hi 
desenvolupen. 
El  cicle  de  l’aigua,  la  biodiversitat  i  el  paisatge  són  fruit,  en  el  nostre  país,  del  binomi  
natura-activitat humana. Davant els reptes que ens planteja el canvi climàtic, obliga a que 
siguem encara més curosos en la custòdia i bon equilibri d’aquesta relació. La gestió forestal 
sostenible, l’activitat econòmica, la preservació dels espais naturals protegits, la ramaderia 
extensiva  i  el  manteniment  dels  espais  oberts  són  fruit  d’aquesta  entesa.  Caldria  vetllar 
perquè  les  normatives  i  els  fons  sectorials  (DTES,  DARP,  Empresa  i  coneixement, 
Governació)  s’alineessin  en  una  estratègia  de  país  per  als  territoris  rurals,  fugint  de  la 
exclusivitat del PDR o de la dependència exclusiva al DTES per la llei de muntanya, com a 
exemples. Potser la futura llei de canvi climàtic seria un bon punt de trobada.
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L’abandonament de certes pràctiques tradicionals com la silvopastura dirigida, fan que certs 
ecosistemes  estiguin  en  risc.  Caldria  vetllar  per  facilitar  el  manteniment  i  potenciació 
d’aquestes  activitats,  sempre  vetllant  per  la  seva  compatibilitat  amb  el  manteniment  del 
territori.  I  no hi  ha altra  manera que fent  una  revisió dels  fons  tot  reenfocant  aquests  al 
pagament  de  serveis  ambientals  (sigui  per  captació  per  CO2,  per  manteniment  real  de 
pastures i prats...).
El plantejament excessivament sectorial de la gestió espais protegits versus els ens i actors 
del DEL sovint provoquen conflictes territorials, latents i no resolts, que caldria desencallar 
amb una nova manera de concertació i gestió conjunta dels mateixos (evitant la sobreposició 
d’ens de tots tipus).

APARTAT CINQUÈ i SISÈ:
Millora d’infraestructures i  serveis com a base pel reequilibri  territorial.  Necessitats  
canviants
De la clàssica reivindicació sobre “més infraestructures de comunicació” hem passat a la 
necessitat  i  millora  de  reconnexió  transversal,  trencant  l’estructura  radial  caduca  de  les 
comunicacions, que hauria de permetre la vertebració i redistribució dels centres estratègics. 
D’altra  banda,  són  bàsics  la  recuperació  i  manteniment  dels  camins  rurals,  la  millora  i 
organització del servei ferroviari existent i cal repensar profundament el model de transport  
públic dels nostres territoris rurals, plantejats i heretats de decennis enrere on les necessitats 
i el model socioeconòmic eren uns altres.
L’estratègia Smart Catalonia (en procés) i el Pacte Nacional per la transició energètica 
són dos dels eixos d’oportunitat pels nostres territoris. Alhora oportunitat i amenaça, 
perquè pivoten tots dos sobre l’infraestructura bàsica per on haurà de venir bona part de la 
recuperació dels nostres territoris,  l’extensió de la fibra òptica i les telecomunicacions. 
Urgeix i caldria esmerçar esforços suficients perquè cap poble es quedi sense extensió de 
fibra òptica i perquè la cobertura mòbil sigui efectiva a la majoria del territori (som molt lluny 
d’aconseguir-ho!).
Catalunya mai serà “smart”  si  no és autosuficient  ni  alimentària ni  energèticament,  i  això 
només pot facilitar-ho una bona xarxa de telecomunicacions en els nostres territoris rurals 
que pugui fer intel·ligent les infraestructures de generació energètica renovables que estan 
per venir. Caldria plantejar un marc legal clar i suficient perquè no es repeteixin errors 
històrics de depredació empresarial-urbana. Fagocitant el recurs sòl-aigua-aire, generant 
energia en els territoris rurals, però sense deixar-hi ni economia ni benefici (vegi’s la història 
passada en l’inici de l’energia hidràulica i, més recentment, la implantació de l’eòlica).
Per tant,  caldria concretar com aterraran o es faran extensius aquests elements, fent 
partícips  els  actor  rurals  sempre  que  es  pugui,  evitant  la  capitalització  d’aquests 
processos de transició territorial per part de grans corporacions de base deslocalitzada que 
no faran més que agreujar  la situació actual,  enlloc de generar  veritable economia local, 
innovadora  i  durable.  Sempre  és  clar,  preservant  els  valors  naturals  i  la  qualitat  dels 
ecosistemes naturals.

APARTAT SETÈ:
Les prioritats per a un Desenvolupament rural integral i integrador
En els darrers anys s’ha estès com a praxi del nostre govern autonòmic i de l’estat, generar 
estratègies, plans, programes i processos de reflexió amb una visió excessivament sectorial i 
urbana, sovint desconnectats entre ells i faltats de la visió i de la realitat que es viu en els 
territoris  rurals.  D’aquests  s’han  desplegat  instruments  financers  o  fons  que  aterren  als 
territoris mitjançant els seus actors locals o econòmics i dels que,bàsicament, se n’han pogut 
beneficar municipis grans o entitats socioeconòmiques potents. 
De  tots  els  fons  que  s’han  mobilitzat,  destaquen  els  que  s’han  obligat  a  vincular-se 
estrictament a una estratègia supramunicipal territorial (comarcal o supracomarcal) elaborada 
pels  propis  territoris,  i  que  ajuden  a  la  concertació  real  d’actors  operant  com  a 
“contractes-programa” de dinamització socioeconòmica local, d’obligada concertació en el 

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324



Ajuntament de Camprodon

plantejament i execució en els nostres territoris rurals, com han sigut el Programa Treball a 
les  7  comarques  del  SOC,  les  polítiques  de joventut  o  serveis  socials  alguns  exemples 
reeixits.  Però  l’únic  realment  plurianual  de  plantejament  i  d’obligada  concertació 
público-privada ha sigut el Programa Leader. Programes, els anteriors, que forcen l’entesa 
entre  ens  i  actors  del  territori,  que  plantegen  un  marc  estratègic  de  desenvolupament 
territorial i doten els ens responsables de l’aplicació de fons suficients com per poder treballar  
el Desenvolupament Local Participatiu. Evitant el desavantatge estratègic dels territoris rurals, 
més magres en musculatura organitzativa tècnica enfocada al Desenvolupament econòmic, 
davant les convocatòries de pública concurrència generades per diferents departaments de la 
Generalitat.  I  que ha comportat  històricament  una competència,  sovint  insana,  entre ens, 
actors  i  agents  locals  i  territorials,  enlloc  de  promoure  la  cooperació  i  transferència 
d’experiències d’èxit.
Caldria  doncs,  una alineació entre els  fons  destinats  a la promoció del  desenvolupament 
econòmic  local  i  atenció  a  les  persones,  sobretot  pel  que  fa  als  nostres  territoris  rurals,  
especialment  fràgils  (FSE-SOC,  FEDER-Governació,  FEADER-DARP...).  A més,  tenint  en 
compte  que  en  el  període  Europeu  vigent  (2014-2020),  la  Comissió  Europea  havia 
proposat i deixat obert que certs programes com el Leader, poguessin treballar amb 
una dotació multifons que permetés implementar des de la base Local les estratègies 
de Desenvolupament Territorial. Proposta que no va acabar de cristal·litzar, entre d’altres 
raons, per la organització en compartiments gairebé estancs de les nostres administracions.

 L’Alcalde diu que des del  LEADER es posa de manifest  que la  proposta del 
parlament de Catalunya és incomplerta perquè obvia altres temes del món rural  i 
amb  aquesta  moció  es  vol  reivindicar  davant  de  la  Generalitat  de  Catalunya  la 
voluntat de trencar la dinàmica negativa i es demana un suport clar al territori rural. 
Diu que des de l’ajuntament de Camprodon es creu molt interesant que s’hi aquest 
s’hi sumi. A la Junta de Portaveus, a tots els grups els va semblar bé. També es vol  
donar suport a la fibra òptica, temes cinegètics, etc.

Expedient 633/2017. Informes Hisenda (Tresoreria) execució pressupost 1r 
trimestre 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ES DONA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

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 primer trimestre de 2017, que es va enviar al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques per via telemàtica del dia 28 d’abril de 2017.
 El Ple en queda assabentat.

Expedient 645/2017. Informes Hisenda (Intervenció)
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ES DONA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT 
DEL  PLA  D'AJUST,  PRIMER  TRIMESTRE  2017,  TRAMÈS  AL  MINISTERI 
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

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.

 El Ple en queda assabentat.

Expedient 634/2017. Informes Hisenda (Tresoreria) PMP 1r trimestre 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ES DONA COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
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 
primer trimestre de l'any 2017 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol.

 El Ple en queda assabentat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels decrets d'alcaldia

Es dóna compte dels decrets d'alcaldia des de l'últim ple ordinari.

El  Regidor Esteve Pujol,  amb permís de la  Presidència,  vol  fer  constar que amb 
l’aplicació electrònica a la tablet  no ha estat  possible veure els decrets, tot  i  que 
posteriorment s’ha trobat la manera de poder-los consultar. Diu que cal millorar-ho, 
els arxius estan comprimits i no es poden descomprimir. Simplement ho vol dir.
El ple en queda assabentat.
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Donar compte de les Juntes de Govern Local celebrades

Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local des de l'últim ple ordinari, 
còpia de les quals han estat entregades amb anterioritat a tots els regidors que 
conformen el plenari.

El ple en queda assabentat.

C) PRECS I PREGUNTES

* El Regidor Esteve Pujol formula la següent:
-Sobre la reclamació formulada per un veí pel tancament de la carretera de 

Rocabruna,  a conseqüència  d’una cursa esportiva.  Voldria  saber  com està  i  què 
pensa fer l’equip de govern.

L’Alcalde diu que es va notificar a l’ajuntament des de l’organització que la 
cursa passaria pel municipi de Camprodon. A nivell de carreteres, aquest ajuntament 
no té cap competència i  per això es va limitar a donar-se per assabentat. Potser 
s’hauria d’haver avisat millor als veïns, tot i que corresponia fer-ho a l’organització  i  
a la Generalitat de Catalunya. De fet, l’ajuntament de Camprodon ja s’ha queixat a 
l’organització. Segur que les coses es poden fer millor, tot i que l’ajuntament no era 
l’administració  que  havia  de  donar  el  permís.  Ara  hi  ha  un  restaurant  que  ha 
presentat una reclamació, tot i que l’equip de govern entén que l’ajuntament no és 
responsable del presumpte perjudici que li hagi provocat aquest fet. 
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