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 ACTA NÚM. 3/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 26 DE MARÇ  DE  2010 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen cinc 
minuts de les deu del vespre del dia 26 de març  
de 2010,  es reuneix el Ple de l’Ajuntament a 
l'objecte de celebrar sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència i l’absència de les regidores i dels 
regidors 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 D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (29.01.2010 ordinària I 
26.02.2010 extraordinària). 

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3 REGULADORA 

DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. APROVACIÓ INICIAL. 
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES A LA VIA 

PÚBLICA. APROVACIÓ INICIAL.  
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON 

GOVERN.  
6. PROPOSTA DE MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. 

APROVACIÓ INICIAL 
7. PROPOSTA D’ADHESIÓ CONVENI PRESTACIÓ DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE 

L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS  
8. PRECS I PREGUNTES. 
 
També ha estat inclosa la següent:   
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA.- PROPOSTA APROVACIÓ MANIFEST PER LA DIGNITAT DELS 
GIRONINS SUBSCRIT PELS ALCALDES DE LES COMARQUES GIRONINES AMB MOTIU 
DE LES CONSEQÜÈNCIES DEL TEMPORAL DE NEU I VENT QUE DEL DILLUNS DIA 8 DE 
MARÇ. 

_______________ 
 
 
Prèviament a l’inici dels debats, el Sr. Alcalde disculpa l’absència del Sr. Matí Pujol per 
motius professionals.  
 
 

Assistents: 

 Esteve Pujol i Badà 
 Miquel Sala i Planella 
 Josep Juncà i Vidal  
 Marc Navarro i Moya  
 Lourdes Puigmal i Claravall 
 Daniel Birba Cuffí 
 Xavier Sala i Pujol 
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Núria Mas i Soler 

Absent: 

 Martí Pujol i Suriñach 
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1.- APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (29.01.2010 ORDINÀRIA I 
26.02.2010 EXTRAORDINÀRIA). 
 
El Sr. Xavier Sala intervé en relació amb l’acta de la sessió del dia 29 de gener, per fer 
constar que en el punt 4, de ratificació acords Junta rectora Congiac de data 18 de 
novembre de 2009, relativa a la modificació dels estatuts, en el paràgraf on diu: El Sr. 
Xavier Sala afirma que seguiran la línia en contra de la privatització del servei que han 
mantingut des del principi atès que aquí el negoci el fa Congiac en perjudici dels 
habitants de Camprodon. Pregunta si està previst  que assumeixi més competències 
de sanejament  i assegura que els problemes del servei d’aigua no s’han resolt sinó 
que no hi ha hagut cap millora i hi ha més cost., s’ha de substituir la part: “assegura 
que els problemes del servei d’aigua no s’han resolt sinó que no hi ha hagut cap 
millora i hi ha més cost”  per: “assegura que no ha millorat per la gent de Camprodon i 
a més a més és mes car”.  Vol  que s’afegeixi a la seva intervenció: “Ells ho haguessin 
fet primant la qualitat del servei per sobre de la despesa”. 
 
Afirma el Sr. Xavier Sala  que troba a faltar gran part de les seves intervencions en les 
actes, que sembla que s’interpretin de forma partidista i interessada. Demana al Sr. 
Secretari que posi més atenció.  
 
El Sr. Alcalde mostra el seu rebuig a aquesta afirmació del Sr. Sala i també ho fa el Sr. 
Josep Juncà. Afirmen que les actes les redacta el Sr. Secretari segons el seu criteri i 
professionalitat de la qual no en dubten i que les actes no són una transcripció literal 
de les intervencions. El Sr. Alcalde demana al Sr. Sala que retiri l’acusació de 
parcialitat al Sr. Secretari.  
 
Continua el Sr. Xavier Sala, ara demanant que es corregeixi l’acta del dia 26 de febrer 
introduint matisos en diferents intervencions del debat sobre el pressupost:  afegir 
“d’exercicis anteriors” al paràgraf que acaba: “Considera, en resum, que l’estalvi 
previst no és creïble a la vista de l’experiència en la gestió pressupostària.” . Suprimir 
ICIO del paràgraf: “Es mostra escèptic amb les previsions d’IAE i d’ICIO”. Suprimir 
“increment” en el redactat de la seva intervenció: “Es mostra totalment contrari a 
l’increment de l’endeutament que es situarà en 3.400.000 euros, 900.000 euros més 
que l’any passat i per sobre dels recursos ordinaris, en un nivell que no és el que ens 
toca estar.”  Vol que es suprimeixi, de la seva intervenció vuitena, la següent 
expressió: “Manifesta que la posició del seu grup no té relació amb la resta 
d’ajuntaments ni es troba vinculat amb criteris polítics de partit”. Finalment  demana 
que es corregeixi també la darrera intervenció del Sr. Alcalde: “Indica al Sr. Sala que  
té la sensació de que tot i anar ells en contradirecció reclamen que siguin els  altres els 
que no fan les coses correctament, en relació amb la gestió dels serveis que  defensa 
CiU i que són una realitat allà on governa.  I expressa la seva satisfacció perquè 
enguany no s’hagin queixat de no tenir la documentació del pressupost amb temps 
suficient”.  
 
El Sr. Alcalde accepta que es puguin recollir les tres primeres observacions: afegir 
“d’exercicis anteriors”, suprimir ICIO i suprimir “increment”, en el redactat. Però es 
mostra totalment contrari a les altres correccions demanades pel Sr. Sala, atès que, en 
el primer cas, l’acta recull correctament el que es va manifestar sobre la no vinculació 
del grup de CiU amb polítiques d’altres ajuntaments i amb criteris del seu partit. I en el 
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segon, perquè l’acta reflexa perfectament la seva darrera intervenció i no considera 
legitimat al Sr. Sala per demanar aquesta rectificació.  
 
Demana la paraula el Sr. Secretari i manifesta que intenta redactar les actes d’acord 
amb les exigències legals al respecte recollint les intervencions més significatives i 
transcendents en relació amb el fons de la proposta que es sotmet a votació. Indica 
que si hi ha algun regidor que tingui vocació per fer de secretari el que ha de fer és 
presentar-se a les oposicions corresponents. Considera que les acusacions del Sr. 
Sala són inacceptables, recomana que si es vol que es transcrigui literalment alguna 
intervenció es faci constar expressament a l’iniciar-la o es lliuri per escrit, i ofereix 
lliurar còpia de la normativa legal que regula la redacció i tractament de les actes a tots 
els regidors per evitar intervencions desafortunades per manca de coneixement.  
 
Intervé el Sr. Juncà per insistir en que les actes les redacta el Secretari i que els 
regidors no poden pretendre millorar  les seves intervencions a posteriori corregint les 
actes.   
 
El Sr. Sala adverteix que si no es recullen totes les modificacions que ha proposat 
votaran en contra de l’aprovació de l’acta del dia 26 de febrer.  
 
Respon el Sr. Alcalde que una cosa és fer alguna precisió per millorar la comprensió  
de les intervencions i una altra és voler corregir tota l’acta. Considera que no és normal 
aquest tipus de discussions i insisteix en que l’acusació de parcialitat és injusta i 
l‘hauria de retirar el Sr. Sala.  
 
El Sr. F. Xavier Collboni considera que seria convenien que es reculli a l’acta del dia 
26 de febrer, la seva intervenció en la que va expressar la necessitat de que es miri la 
possibilitat de que Camprodon sigui subseu olímpica aprofitant que tenim un campió 
del mon d’esquí de muntanya i la situació de les muntanyes i instal·lacions de que  
disposem.  
 
El Sr. Alcalde considera que és correcte recollir aquella intervenció.  
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 29 de gener resulta APROVADA  per 
unanimitat.  
 
L’acta de la sessió del dia 26 de febrer és APROVADA  per set vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM i Esquerra-AM, i tres vots en contra dels 
membres del Grups de CiU.  
 

 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  

 
2.1. DECRETS  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
1.2.10 Requeriment documentació dues llicències c/. València, 50. 
2.2.10 Requeriment documentació creació àrea de circulació per al lleure i 
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l’esport del Massot. 
2.2.10 Aprovant compensació econòmica carnet d’instal·lador. 
2.2.10 Aprovant compensació complement de productivitat. 
18.2.10 Aprovant conveni Concurs Internacional de Música Maria Canals. 
18.2.10 Baixa Padró escombraries  
1.3.10 Disposant la formació del Compte General de l’exercici 2008. 
2.3.10 Requeriment documentació construcció piscina el Molladar.  
9.3.10 Requeriment documentació obres Pla de Sant Ramon nau 6. 
15.3.10 Contracte de reforç neteja mercat setmanal. 
15.3.10 Requeriment documentació obres c/. Bastiments, 8. 
18.3.10 Baixa Padró escombraries.  

 
 
2.2. JUNTES DE GOVERN  

 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les actes aprovades de les sessions celebrades 
per la Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
1/2010 8 de gener de 2010 
2/2010 22 de gener de 2010 
3/2010 29 de gener de 2010 
4/2010 5 de febrer de 2010 
5/2010 12 de febrer de 2010 
6/2010 19 de febrer de 2010 
7/2010 26 de febrer de 2010 
8/2010 12 de març de 2010 
 
El Sr. Daniel Birba manifesta, en relació amb els acords d’adjudicació d’actuacions del 
FEOLS aprovats a la Junta del dia 12 de març, la seva queixa pel motiu d’haver estat 
delegades les competències de contractació del Ple en la Junta de Govern i que 
malgrat que no dubta en la legalitat dels procediments, troba a faltar més pressupostos 
de contractistes i major intervenció per part dels representants del poble.  
 
El Sr. Alcalde afirma que s’han seguit els procediments que marca la llei i que, en tot 
cas, les competències de contractació exercides per la Junta de Govern corresponien 
inicialment  a l’alcaldia i no al Ple.   
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3 
REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
APROVACIÓ INICIAL. 
 
El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així 
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com per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals en els termes que s'hi concreten. 
 
En aquest sentit  aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir una modificació a 
l’Ordenança fiscal núm. 3 de l’impost de vehicles de tracció mecànica, atès que l’actual 
ordenança no contempla la bonificació pels vehicles històrics quan els interessats 
acreditin aquella qualitat. 
 
En conseqüència, vist  l'informe del Secretari Interventor, favorable a la modificació 
que es proposa, al Ple es  proposa l'adopció del següent ACORDS: 
 
Primer.-  APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança municipal número 3 
reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica en els següents termes: 
 
S’incorpora en l’article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable,  
l’apartat 3, amb el següent contingut:  
 
”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la 
quota de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió 
indicant les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic l’acord precedent i els text complet de l’ordenança 
modificada, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent 
a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions 
i al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a 
l’ordenança, la qual entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP  i regirà 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat l’acord, un cop 
s’hagi aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 
94/1995, de 21 de febrer. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents des onze  que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES A LA 
VIA PÚBLICA. APROVACIÓ INICIAL.  
 
Vista l’Ordenança municipal d’obres a la via pública aprovada definitivament en data 
19 de febrer de 2009. 
 
Atès que l’ordenança és l’instrument regulador de les obres que incideixin de forma 
directa a la via pública. 
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Vista la proposta de modificació de l’ordenança presentada per l’empresa Prisco 
Electrònica, SL, relativa a millores que afecten al Capítol IV – Enderrocs, que es 
concreta en afegir un nou apartat a l’article  23 amb l’objectiu de millorar aquella 
regulació.  
 
En conseqüència, vist  l'informe del Secretari Interventor, favorable a les modificacions 
que es proposen,  
 
Es proposa la  Ple  l'adopció dels següents  ACORDS: 
 

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança municipal d’obres a la 
vía pública, consistent en afegir un nou apartat l’article 23 amb el següent redactat:  

“Els expedients de concessió de llicència d’obres majors i/o enderrocs que tinguin 
incidència amb les instal·lacions del cable de distribució del servei municipal de 
televisió   hauran d’incorporar  l’informe previ i preceptiu del concessionari del servei 
relatiu a les retirades de cable o desviament que es necessitin per l’execució de les 
obres. En tot cas l’Ajuntament exigirà una fiança de garantia pels desperfectes que 
les actuacions puguin causar a les instal·lacions. Els costos de reparació del 
desperfectes verificats, seran abonats pel titular de la llicència abans de finalitzar 
l’obra i, si no ho fes, l’Ajuntament aprovarà la seva compensació  amb càrrec a la 
fiança constituïda. L’import dels costos de reparació formaran part del compte de 
liquidació anual de la gestió del servei de TV, a favor del concessionari.” 

 

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per 
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, al web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, perquè es pugui examinar i formular les reclamacions i suggeriments que 
s’estimin pertinents.  

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

Tercer.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents des onze  que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE BON GOVERN.  
 
Vista la proposta de nova l’ordenança municipal de bon govern que contempla la 
substitució del text vigent des de l’any 1990, per tal d’adaptar la norma municipal a les 
noves disposicions legals i a les noves circumstàncies sorgides en el si de la 
convivència ciutadana amb una regulació exhaustiva dels drets i deures dels ciutadans 
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i la seva actualització, en general, i en concret en la regulació del règim sancionador 
del municipi.   
 
Atès que l’aprovació de l’ordenança és competència del  Ple de l’Ajuntament, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals. 
 
Es proposa al Ple:   
 
PRIMER. APROVAR inicialment la nova ordenança municipal de bon govern, d’acord 
amb la proposta redactada pels serveis jurídics de l’Ajuntament que obra a l’expedient 
i s’acompanya com a annex al present acord.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per 
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
TERCER. FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest acord. 
 
El Sr. Alcalde introdueix el debat indicant que l’ordenança vigent data de fa més de vint 
anys i és molt convenient actualitzar-la per adequar-la a les circumstàncies actuals i a 
l’ordenament jurídic que ha evolucionat.  
 
El Sr. Birba anuncia el vot favorable del grup de CiU i manifesta que assumeixen com 
a propi el redactat en vista del correcte procediment emprat en el qual han pogut 
participar àmpliament i també de forma puntual. 
 
El Sr. F. Xavier Collboni demana aclariment sobre diferents aspectes: En primer lloc, si 
el punt 6.c) entra en contradicció amb la Llei de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
El Sr. Alcalde respon que li consta que no es produeix contradicció atès que es tracta 
d’un principi general de la reglamentació  sancionadora.  
 
Pregunta, el Sr. Collboni sobre el punt 7.f), si la neteja de voreres inclou treure la neu.  
 
Respon el Sr. Alcalde que abans es contemplava com a una obligació i ara com a una 
col·laboració.  
 
Pregunta el Sr. Collboni sobre els criteris del punt 10.2, sobre circulació de cavalls. 
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El Sr. Juncà explica que es tracta de fixar un itinerari per travessar el nucli urbà al qual 
quasi que no hi ha alternativa i és el que ara fan servir els genets.  
 
El Sr. Collboni pregunta si la prohibició de neteja de vehicles a la via pública que 
contempla l’article 20.a). 3.c. inclou passar l’aspiradora.  
 
El Sr. Alcalde afirma que es tracta de l’aplicació d’una norma del Codi de Circulació.  
 
El Sr. Collboni pregunta si, l’article 22 prohibeix qualsevol tipus de gravació d’imatges 
a la via pública.  
 
Respon el Sr. Alcalde que només es restringeixen aquelles que requereixen 
autorització perquè  incideixin en el dret a la intimitat.   
 
En relació amb el període de dos anys per l’adaptació de les antenes, que contempla 
l’article 25, pregunta el Sr. Collboni si no es pot fixar un termini més ampli.  
 
Respon el Sr. Alcalde que dos anys és un període suficient per a corregir les 
deficiències de les instal·lacions.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents des onze  que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
6.- PROPOSTA DE MODIFICACIO DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CIRCULACIÓ. APROVACIÓ INICIAL 
 
ANTECEDENTS:  
 
La normativa aplicable en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària està actualment regulada pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 
que s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Viària, sent llur última actualització la Llei 17/2005, de 19 de juliol, per a que 
es regula el permís i la llicència de conduir per punts i es modifica el text articulat de  la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.  
 
En data 24 de novembre del 2009 es publicà en el BOE, número 28, secció I pàgines 
99594 i següents, la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vària.  
 
Aquesta Llei introdueix canvis substancials a la normativa vigent aplicable en matèria 
de trànsit i que, conseqüentment, afecten al text articulat i a l’annex de l’Ordenança 
Municipal de Circulació. Les principals modificacions i novetats introduïdes per la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, són, entre d’altres, les següents:  
 

- Modificació de l’Annex II que aprovava i introduïa la Llei 17/2005, de 19 de 
juliol, per tant, del catàleg d’infraccions que porten aparellada la pèrdua de 
punts del permís/llicència de conduir. 
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- Inclusió de l’Annex IV, format pel quadre de sancions i punts a detreure per 
infraccions d’excés de velocitat. La inclusió d’aquest barem únic pretén unificar 
i concretar les sancions, tant de quantia com de pèrdua de punts del 
permís/llicència de conduir, aplicables a les infraccions per excés de velocitat 
sancionables per les diferents Administracions.  

- Supressió de la suspensió administrativa del permís/llicència de conduir, 
donada la eliminació del paràgraf 4 de l’article 67.1 de la LSV efectuada per la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre. 

- Modificació, en virtut del nou redactat de l’article 67.1 de la quantia pecuniària 
prevista per les infraccions lleus, greus i molt greus, de tal manera que les 
infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 €, les greus amb 
multa de 200 € i les molt greus amb multa de 500 €, excepte les denúncies per 
excés de velocitat, que es sancionaran en la quantia prevista en l’Annex IV de 
la nova Llei i les excepcions previstes en l’article 67.2 del text articulat. 

- Possibilitat d’incrementar en un 30% la quantia econòmica de les multes 
establertes en l’article 67.1 i exposades en l’anterior punt en funció de la 
gravetat del i transcendència del fet, dels antecedents de l’infractor i llur 
condició de reincident, del perill potencial creat per al mateix i per als demés 
usuaris de la via i del criteri de proporcionalitat.  

- Modificació parcial del quadre d’infraccions establert en l’article 65, establint-se 
un nou catàleg d’infraccions qualificades com greus i molt greus. 

- Modificació del procediment sancionador establert, en el que destaca, 
especialment, l’augment al 50% de la bonificació en el cas que es faci el 
pagament anticipat de la denúncia, pagament anticipat que porta aparellada la 
renúncia a interposar al·legacions o recurs i implica l’acabament de 
procediment.  

- Diferent tipificació i dels supòsits en que és procedent la retirada i dipòsit d’un 
vehicle per part del servei de grua municipal, donat que, en la Llei 18/2009, 
passa a regular-se en l’article 85 i modifica les causes que faculten al servei de 
grua a procedir a la retirada del vehicle que s trobi en l’estat habilitant. En 
aquest sentit, les modificacions més importants les constitueixen la introducció 
del cas en que un vehicle en trobi estacionat en una zona d’aparcament per a 
persones discapacitades, quan es trobin estacionat en zona de càrrega i 
descàrrega, quan estiui estacionat en zona d’estacionament amb horari limitat i 
sobrepassi el triple del temps abonat (a part del cas ja anteriorment regulat de 
manca de comprovant horari) i quan, procedint la immobilització del vehicle, no 
existeixi cap lloc adient per efectuar-la sense obstaculitzar la circulació de 
vehicle so persones.  

- Potestat per part de l’Ajuntament de regular, mitjançant la seva Ordenança 
Municipal de Circulació, la parada i l’estacionament de vehicles de dues rodes i 
ciclomotors sobre les voreres i passeigs sempre que no es perjudiqui ni 
s’entorpeixi el trànsit dels vianants per les mateixes quan portin algun objecte 
voluminós i, especialment, quan el conductor sigui una persona que pateixi 
alguna discapacitat.   

 
FONAMENTS DRET: 
 
Primer. L’aprovació de l’Ordenança Municipal de Circulació, com a manifestació de 
l’exercici de la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria trànsit, està 
prevista en l’article 4 i 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
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del Règim Local i en els articles 7 i 38.4 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel que 
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Viària  
 
Segon. Els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, determinen que el procediment per a la modificació de 
l’Ordenança ha de seguir els mateixos tràmits que els previstos per a la seva 
aprovació, això és, aprovació provisional, termini d’informació pública, resolució 
d’al·legacions (si correspon) i aprovació definitiva, i publicació al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. L’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de l’Ordenança Municipal de 
Circulació és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 22.1.d) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
En virtut de l’anterior es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. APROVAR les modificacions que s’esmenten de l’Ordenança Municipal de 
Circulació que s’acompanyen a la proposta com a ANNEX I.  
 
SEGON. APROVAR la modificació de l’ANNEX d’infraccions que queda redactat de la 
forma que es contempla a l’ANNEX II de la present proposta. 
 
En les infraccions que porten aparellada la retira de punts s’estarà a l’establert a 
l’Annex II del RDLeg 339/1990 de 2 de març.  
 
TERCER. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA les modificacions efectuades en 
l’Ordenança Municipal de Circulació durant un termini de trenta dies, mitjançant 
l’exposició al tauler d’anuncis de l’ajuntament i la inserció al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. Les modificacions s’entendran aprovades definitivament si en 
aquest termini no es formulen reclamacions ni al·legacions. 
 
QUART . PUBLICAR el text íntegre de les modificacions de l’Ordenança Municipal de 
Circulació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada s’hagi produït la 
seva aprovació definitiva, i inserir-ne una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Indica el Sr. Alcalde que es tracta d’adaptar l’ordenança municipal als canvis de la llei i 
actualitzar l’import  de les sancions en consonància amb la proposta del XALOC. A 
més a més, s’ha aprofitat per a establir sancions moderades de les zones verdes que 
en una primera etapa seran de 30 euros per donar temps a que la gent es vagi 
adaptant.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents des onze  que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ CONVENI PRESTACIÓ DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS  
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Atès que l’Agència de Protecció de la Salut i el Consell Comarcal del Ripollès, en data 
30 d’abril de 2009 van signar un conveni per a la prestació dels serveis mínims de 
protecció de la salut de competència local a tota la comarca del Ripollès.  
 
Atès que per a facilitar el desenvolupament del conveni, l’Agencia de Protecció de la 
Salut i l’ajuntament de Camprodon, han de signar un pacte per establir una 
comunicació àgil i efectiva que permeti l’intercanvi d’informació  
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- ADHERIR-SE al conveni signat entre l’Agència de Protecció de la Salut i el 
Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Segon.- APROVAR el pacte entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de 
Camprodon, per a operativitzar el conveni subscrit. 
 
Tercer.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
El Sr. Alcalde remarca que es tracta d’una prestació gratuïta que permet complir les 
competències municipals en matèria de control sanitari.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents des onze  que de fet i de dret formen el Ple. 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Daniel Birba pregunta sobre l’estat de les obres de la Casa de la Vila.  
 

Respon el Sr. Alcalde que les obres de rehabilitació sempre són complicades i fa 
una relació dels problemes que s’han hagut d’afrontar en fase d’execució, 
relacionades amb la instal·lació de l’ascensor, les parets mitgeres, l’estructura i 
l’ampliació de la planta superior; als quals s’ha d’afegir que les obres van estar 
aturades per l’ajuntament per motiu de les festes, les vacances i l’execució de les 
obres de la plaça.  Preveu que per Sant Patllari estaran disponibles per poder fer el 
pregó.  
 
En relació amb aquestes mateixes obres, el Sr. Birba pregunta si no és excessiu 
l’espai de carrer que ocupen els materials a la plaça i al pont.  
 
El Sr. Alcalde expressa que comparteix aquesta preocupació i ja s’ha fet un 
advertiment al contractista per tal de que minimitzi l’ocupació de via pública atès 
que un mínim és imprescindible, però tant, és excessiu.  
 

2. El Sr. Daniel Birba demana si s’ha fet alguna gestió en relació amb la necessitat de 
que es millori el ferm de la carretera C-260 a partir de la rotonda del túnel de  
Collabós. 

 



12 

Afirma el Sr. Alcalde que es va fer una petició que no ha obtingut resposta i té 
previst insistir-hi.  
 

3. El Sr. Birba pregunta si s’han previst accions de l’Ajuntament de Camprodon en 
relació amb la retirada de cartells anunciadors de la Vall de Camprodon per part 
de Carreteres. 

 
Respon el Sr. Alcalde que s’han fet actuacions conjuntes de tots els ajuntaments 
de la Vall. Explica que el problema es que no es compleix la normativa i per aquest 
motiu Carreteres desestima les al·legacions presentades. I en contrapartida 
s’estan estudiant les dues possibilitats de posar un cartell en sòl urbà a Sant Pau 
de Segúries i l’altre a l’altra banda de la frontera amb França. Considera que ens 
trobem davant una normativa legal mal feta, atès que no són cartells publicitaris 
sinó institucionals. I per altra banda, la proposta de Carreteres de posar cartells 
informatius normalitzats no els agrada.  
 

4. El Sr. Birba demana que el Ple de l’Ajuntament s’afegeixi al manifest dels alcalde 
en relació amb les nevades.  

 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una actuació que requeria fer-se ràpidament i 
per aquest motiu es va aprovar per Decret. No hi veu cap inconvenient  en que 
sigui ratificat pel Ple  introduint una moció d’urgència, encara que no s’hagi fet en 
el moment oportú, abans dels precs i preguntes.  
 
Tots els regidors es mostren d’acord en tractar el tema com a moció d’urgència.  

 
MOCIÓ D’URGÈNCIA.- PROPOSTA APROVACIÓ MANIFEST PER LA DIGNITAT 
DELS GIRONINS SUBSCRIT PELS ALCALDES DE LES COMARQUES GIRONINES 
AMB MOTIU DE LES CONSEQÜÈNCIES DEL TEMPORAL DE NEU I VENT QUE 
DEL DILLUNS DIA 8 DE MARÇ. 
 
A) Justificació de la urgència:  
 
El Sr. Alcalde justifica la urgència en el fet de que, tot i haver aprovat el manifest per 
Decret, igual que ho van fer tots els alcaldes signants, considera necessari que el Ple 
es posicioni al respecte en aquesta primera sessió ordinària que celebra després de 
les nevades.   
 
El Ple, per unanimitat, aprecia la urgència de la moció presentada. 
 
B) Proposta d’acord:  
 
Vist el manifest Per la Dignitat dels Gironins subscrit pels alcaldes de les comarques 
gironines amb motiu de les conseqüències del temporal de neu i vent que es va 
produir el dilluns dia 8 de març, reclamant  col·lectivament canvis en els protocols 
d'actuació, recursos i disculpes a qui en responsabilitat pertoqui perquè en el futur, 
quan s'esdevingui una nevada o altres situacions d'emergència, no haguem de patir 
una situació com la que hem viscut i s'està vivint aquests dies.  
 
Es proposa al Ple:  
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Primer.- RATIFICAR l’adhesió al manifest Per la Dignitat dels Gironins per tal de 
que l'experiència ens serveixi a tots plegats per ser millors governants, millors 
servidors públics, millors prestadors de servei públic, millors ciutadans. 
 
Segon.- AGRAIR la comprensió i solidaritat dels conciutadans, el suport desinteressat 
que s’ha rebut d'ells i de moltes persones anònimes que han estat ajudant, així com 
també del personal que ha intervingut en els operatius. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents des onze  que de fet i de dret formen el Ple. 
 
5. El Sr. Collboni pregunta si s’ha fet alguna gestió en relació amb la paret que hi ha 

prop del Pont Nou que es troba a punt de caure i ja ho va advertir en una sessió 
anterior.  

 
Respon el Sr. Joan Guillaumes que ho miraran.  
 

6. Pregunta el Sr. Collboni sobre les característiques de l’àrea de circulació del 
Massot.  

 
Respon el Sr. Alcalde que es tracta d’una àrea similar a la que es va aprovar a la 
zona de Puigfrancor per fer trial.  
 

7. El Sr. Collboni pregunta si es pintaran els passos de vianants a la plaça de 
l’ajuntament i als quatre cantons.  

 
El Sr. Alcalde respon que s’ha considerat zona 30  per tal de no haver de pintar els 
passos, amb preferència  per als vianants. Indica que la zona verda si que es 
pintarà.  
 

8. Pregunta el Sr. Collboni si s’ha fet alguna altra gestió en relació amb l’arribada al 
poble del gas natural canalitzat.  

 
El Sr. Alcalde explica que va mantenir una entrevista amb el cap de zona de les 
comarques Gironines de Gas Natural en la que li va assegurar que no surt rendible 
degut als costos de les instal·lacions de conducció; però que es podria justificar per 
l’increment d’abonats que podria significar. Considera que no es farà a curt termini 
però que es contemplarà en el pla d’inversions i si es compta amb el finançament 
necessari es tirarà endavant. Indica que Repsol té la concessió actualment i serà 
difícil posar-se d’acord.  

 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
passen deu minuts de les onze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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