
 ACTA NÚM. 10/2008 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE  DE  2008 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
22:05 hores del dia 28 de novembre  de 2008,  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 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: 

Assistents: 
 Esteve Pujol i Badà 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Martí Pujol i Suriñach 
 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 
 Núria Mas i Soler 

 

 
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS (17/10/2008 -17/10/2008U i 14/11/2008) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 

a. DECRETS  
b. JUNTES DE GOVERN 
c. BANS 

3. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU.  
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LES ACTIVITATS 

SOTMESES A LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I A RÈGIM DE 
COMUNICACIÓ.  

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES A LA VIA PÚBLICA. 
6. ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA. 
7. PROPOSTA D’ACORD EXIGINT EL PAGAMENT DE QUOTES D’URBANITZACIÓ ALS 

PROPIETARIS DE LES FINQUES INCLOSES EN EL PLA ESPECIAL “CAN JACQUES D’ENLLÀ 
TER”, “PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL CARRER MOSSÈN TUSELL” I ACABAMENT 
URBANITZACIÓ CAN BADIA”  . 

8. ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPRODON A L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL GRUP D’ACCIÓ 
LOCAL “ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA” 

9. ACORD D’ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA (CONGIAC).  

10. PRECS I PREGUNTES. 
 

****************************************** 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS (17/10/2008 -17/10/2008U i 
14/11/2008) 
 
El Sr. Alcalde sotmet  a la consideració del Ple les actes de les sessions celebrades 
els dies 17 d’octubre (dues) i  14 de novembre.  
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El Sr. Collboni recorda que, en relació a la instal·lació de contenidors soterrats, va fer 
servir l’expressió “dilatar” que no ha estat recollida correctament al paràgraf primer del 
full 20 de l’acta 7/2009 de la sessió del dia 17 d’octubre.  
 
Amb la incorporació de l’observació aportada pel Sr. Collboni, s’APROVEN  per 
unanimitat dels assistents les tres actes.  
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 
 
a) Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
24.09.08 Formació del Compte General de l’exercici 2007 
24.09.08 Requeriment documentació llicència d’obres diferents indrets. 
30.09.08 Contracte temporal personal neteja reducció de jornada.  
06.10.08 Contracte temporal personal Llar d’infants per substitució.  
13.10.08 Aprovació factures arranjaments desperfectes aiguat 11.09.08 
13.10.08 Aprovació informe danys desperfectes infraestructures municipals aiguat 

11.09.08.  
13.10.08 Aprovació informe danys desperfectes per prestació serveis municipals 

aiguat 11.09.08.  
21.10.08 Requeriment documentació llicència mediambiental fusteria.  
21.10.08 Nomenament tinent d’alcalde Sr. Daniel Birba i Cuffí i delegació de 

l’alcaldia des del 24 al 26 d’octubre de 2008. 
24.10.08 Considerant documentació aportada és idonia i suficient en relació 

llicència mediambiental Pg. Mare de la Font, 1. 
04.11.08 Delegació de l’alcaldia al tinent d’alcalde Sr. Josep A. Juncà i Vidal.  
11.11.08 Requeriment documentació llicència d’obres Ca la Sivina de Rocabruna. 
19.11.08 Requeriment documentació llicència d’obres construcció piscina.  

 
b). Acords de la  Junta de Govern Local.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local 
des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
22/2008 10 de setembre de 2008 
23/2008 19 de setembre de 2008 
24/2008 26 de setembre de 2008 
25/2008 03 d’octubre de 2008 
26/2008 21 d’octubre de 2008 
 
c)   Bans. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels Bans des de la data de la darrera sessió 
ordinària.  
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14.10.08 Convocant testimoni en relació a l’expedient d’investigació existència pas 

al costat de Cal Pastor i que comunica el carrer de la Font amb el carrer 
Josep Duñach de Beget. 

20.11.08 Convocant testimoni en relació a l’expedient d’investigació existència pas 
al costat de Cal Pastor i que comunica el carrer de la Font amb el carrer 
Josep Duñach de Beget. 

 
 
Els Srs. Xavier Sala i Daniel Birba, membres  del Grup CiU, demanen aclariments i 
ampliació de la informació  sobre diversos acords adoptats per la Junta de Govern.  
 
El Sr. Alcalde i els regidors  Srs. Marc Navarro i Josep Juncà ofereixen la informació i 
els aclariments sol·licitats i es remeten al contingut dels expedients corresponents.   
 
El Sr. Birba posa de manifest diverses errades detectades en la transcripció d’alguns 
acords de la Junta de Govern.  
 
El Sr. Alcalde respon que es procedirà a la correcció d’errades materials, 
oportunament.  
 
El Sr. Collboni demana explicació sobre el contingut del Decret sobre danys de l’aiguat 
de l’11 de setembre.  
 
El Sr. Alcalde ofereix l’explicació sol·licitada.  
 
 
3.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON 1/2008, QUE AFECTA SIS INDRETS 
DEL MUNICIPI. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 1 d’agost de 2008, va aprovar 
provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Camprodon 1/2008 que afectat a sis indrets del municipi. 
 
Vist el text refós que conté les observacions formulades als informes preceptius per tal 
de donar compliment al requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Es proposa al Ple de Corporació el següent ACORD:   
 
1.- VERIFICAR el text refós la “Modificació puntual pla general d’ordenació urbana de 
Camprodon 1/2008, que afecta sis indrets del municipi. 
 
2.- COMUNICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple. 
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LES 
ACTIVITATS SOTMESES A LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENTS I A RÈGIM DE COMUNICACIÓ. 
 
Vista la proposta d’Ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència 
municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació elaborada a objecte de 
regular el règim jurídic de l’activitat d’intervenció  que han d’exercir els Ajuntaments, 
sotmetent a llicència municipal d’obertura d’establiments  totes les activitats i/o 
instal·lacions incloses en l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l’Administració ambiental (LllAA), el Decret 136/1999 de 18 de maig (RIIAA) 
i el Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del RIIAA i se n’adapten els seus 
annexos, i a règim de comunicació prèvia les activitats innòcues sempre d’acord amb 
l’establert en l’article 1 de la LllAA. La determinació del que són activitats incloses en 
l’Annex III i el que són activitats innòcues. 
 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 l’Ordenança reguladora de les activitats sotmeses a 
llicència municipal d’obertura d’establiments i a règim de comunicació, d’acord amb la 
proposta presentada que obra a l’expedient.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per 
un termini 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. FACULTAR al Sr. Alcalde President per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple. 
 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES A LA 
VIA PÚBLICA. 
 
Vista la proposta d’Ordenança municipal d’obres a la via pública elaborada a objecte de 
dotar a l’Administració Municipal d’un instrument per regular obres que incideixin de 
forma directa a la via pública. 
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Es proposa al Ple:    
 
PRIMER. APROVAR inicialment el l’Ordenança municipal d’obres a la via pública, 
d’acord amb la proposta presentada que obra a l’expedient. 
  
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. FACULTAR al Sr. Alcalde President per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR D’AIGÜES. 
 
Aprovat inicialment el Pla Director d’aigües de Camprodon pel Ple d’aquest Ajuntament 
el dia 30 de maig de 2008 i acomplerts els tràmits d’informació pública i audiència sense 
que s’hagin registrat al·legacions ni reclamacions. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- APROVAR definitivament el Pla Director d’Aigües de Camprodon, redactat per 
CONGIAC i promogut per l’Ajuntament de Camprodon. 
 
 2n.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci relatiu al present acord. 
 
El Sr. Alcalde remarca de durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap 
al·legació.  
 
El Sr. Birba recorda que el Grup CiU va abstenir-se en l’aprovació inicial condicionat a 
una sèrie de concrecions que no s’han recollit i, per tant, continuen abstenint-se.  
 
El Sr. Collboni anuncia el seu vot (ESQUERRA-AM) en contra, motivat per la poca 
història que es recull, vist que comença al 2007. També degut a que la previsió 
d’increments es suporta en dades no gaire afinades de nombre d’abonats i activitats 
econòmiques. Opina que el Pla no s’ajusta al futur previsible de Camprodon i es 
fonamenta en dades irreals.  
 
El Sr. Juncà afirma que es tracta d’una previsió de futur a partir de l’estat actual del 
servei i la projecció que contempla el Pla d’ordenació urbana del municipi, en funció 
d’una evolució factible. 
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El Sr. Collboni posa de manifest que el Pla preveu un increment d’activitats 
econòmiques exagerat que passa de 249  a 929.   
 
El Sr. Alcalde es reafirma en que no s’ha presentat cap al·legació i remarca que el Pla 
ha estat redactat per tècnics especialitzats solvents i compta amb el vistiplau de l’ACA, 
per l’obtenció de subvenció del qual organisme, és imprescindible.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels  membres 
presents del Grup Municipal PSC-IdeC;  un en contra  del regidor del Grup 
ESQUERRA-AM  i tres abstencions dels regidors  del Grup CiU.   
 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD EXIGINT EL PAGAMENT DE QUOTES 
D’URBANITZACIÓ ALS PROPIETARIS DE LES FINQUES INCLOSES EN EL PLA 
ESPECIAL “CAN JACQUES D’ENLLÀ TER”, “PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
DEL CARRER MOSSÈN TUSELL” I ACABAMENT URBANITZACIÓ CAN BADIA”   
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2006 va aprovar l’acta 
de cessió de terrenys destinats a vialitat de l’àmbit del pla especial “Can Jacques 
d’Enllà Ter”.  
 
El projecte d’urbanització “Acabament de Can Jacques d’Enllà Ter”, va ser 
definitivament aprovat per acord de la Junta de Govern Local el dia 22 de setembre de 
2006. 
 
Per acord del Ple de 29 de setembre de 2006 es va prendre l’acord d’exigir les quotes 
urbanístiques resultants de la urbanització de Can Jacques d’Enllà Ter.  
 
Per acord del 30 d’octubre de la Junta de Govern es va aprovar l’expedient de 
contractació per subhasta de les obres indicades; contractació que va resultar deserta 
per manca de proposicions. I intentada posteriorment la contractació per sistema 
negociat, també va resultar fallida per manca de contractistes interessats.    
 
Per acord de la Junta de Govern de 12 de febrer de   2007 es va aprovar el projecte de 
reparcel·lació i el d’urbanització del “Polígon Carrer Mossèn Tusell”. 
 
Per acord de la Junta de Govern de 10 de desembre de 2004 es va concedir llicència 
d’obres  per la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat al Camí de les Casetes, 10 / 
Mossèn Tusell, 1 acc.;  condicionada a l’execució simultània de les obres 
d’urbanització que hauran de consistir en les previstes al projecte d’urbanització de 
Can Jacques.  
 
 A la vista de la impossibilitat de contractació de les obres intentada i atès que les tres 
actuacions d’urbanització indicades  tenen un nexe físic sense solució de continuïtat 
que conforma la totalitat del Carrer Mossèn Tusell,  per acord de la Junta de Govern 
de 31 d’octubre de 2008 ha estat aprovada la refosa del projecte d’urbanització del 
Carrer Tusell d’Ebllà Ter,  que comprèn les obres d’urbanització que afecten les 
finques del pla especial “Can Jacques d’Enllà Ter”, del polígon d’actuació  “Carrer 
Mossèn Tusell” i d’acabament de la urbanització de Can Badia.  
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En els respectius expedient urbanístics indicats, es relacionen i es descriuen les 
finques resultants de les tres actuacions urbanístiques, les dades dels propietaris 
obligats a  costejar la urbanització i la proporció concreta de la seva participació en els 
referits costos.    
 
Atès que, finalment,  aquest Ajuntament  ha de procedir la contractació  i  l’execució de 
les obres d’urbanització del mencionat projecte refós, els costos totals de la qual 
actuació  tenen un pressupost de 92.746,80 €, el finançament dels quals correspon 
exclusivament a càrrec dels propietaris de les finques de l’àmbit d’actuació previst.  
 
Atès el conveni subscrit en data 10 d’abril de 2000 entre els tres propietaris de les 
finques afectades pla especial “Can Jacques d’Enllà Ter”, còpia del qual obra a 
l’expedient, segons el qual les despeses d’urbanització seran assumides al 50% per 
dos dels propietaris, anant a càrrec del tercer la cessió dels vials i l’eventual 
construcció d’un mur de pedra.   
 
Atesa l’obligació legal de just repartiment de càrregues i beneficis en l’actuació 
urbanística en qüestió.  
 
En conseqüència i de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 116 i 133 
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2205, de 26 de 
juliol,   
 
Al Ple es proposa:    
 
Primer.- DEROGAR l’acord de 29 de setembre de 2006 d’exigir les quotes 
urbanístiques resultants de la urbanització de Can Jackes d’Enllà Ter. 
 
Segon.- APROVAR  les  liquidacions  per import global de  92.746,80 €,  en concepte 
de quotes urbanístiques pel finançament dels costos de l’execució  i honoraris tècnics 
de les obres d’urbanització contemplades a la refosa del projecte “Urbanització Carrer 
Tusell d’Enllà  Ter”.  
 
Tercer.- REQUERIR a cada un dels propietaris de les finques relacionades perquè, 
dins del termini a comptar des de la notificació del present acord fins el dia 20 de març 
del 2009, procedeixin a ingressar a l’Ajuntament, les quantitats a satisfer per les 
inversions previsibles a realitzar en el pròxim semestre que es recullen en les 
liquidacions aprovades.  
 
Quart.- DETERMINAR que les quotes assenyalades tenen caràcter provisional i a 
compte de la liquidació definitiva dels costos de la urbanització, que aprovarà 
l’Ajuntament  una vegada realitzades les obres i recepcionades  per l’Ajuntament de 
Camprodon.  
 
Cinquè.- ADVERTIR que, de no verificar-se els ingressos de les quotes urbanístiques 
en el termini assenyalat, es procedirà, d’acord amb els articles 96.1.a) i 97 Llei 
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC),  a l’exacció de les quotes impagades 
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mitjançant la via de constrenyiment  sobre el patrimoni dels propietaris de les finques 
afectades, amb el recàrrec del 20% d’apressament  i dels interessos de demora. 
 
Sisè.- NOTIFICAR  el present acord als propietaris de les finques afectades amb 
expressió dels recursos que poden interposar. 
 
El Sr. Birba, portaveu del Grup CiU indica que, per principi, el seu grup és contrari a 
que la gent hagi de pagar obres d’urbanització de carrers, però en aquest cas, a la 
vista dels antecedents, sembla que  si que han de pagar i que els interessats hi estan 
d’acord i són conscients de que ho han de fer.  
 
El Sr. Alcalde afirma que es tracta de quotes obligatòries per obres d’urbanització en 
les que l’Ajuntament no pot aportar res al finançament.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple. 
 
 
8.- ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPRODON A L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL 
GRUP D’ACCIÓ LOCAL “ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA 
LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA” 
  
Vist que el dia 7 d’agost de 2008 es va publicar al DOGC la Ordre AAR 
/386/2008 per la quals s’aproven la bases i la convocatòria per a la selecció de 
programes de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya de la 
metodologia Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural 2007-
2013. 
  
Vist que el dia 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la Gestió del 
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura;  
 
Atès que d’entre els seus objectius específic ha de gestionar i optimitzar els 
recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa 
LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les funcions de “Grup 
d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries; 
  
Vist que el dia 5 de setembre de 2008 aquesta Associació va presentar el 
programa de desenvolupament territorial i la estratègia de desenvolupament 
titulat Programa de Desenvolupament Territorial Ripollès i Vall Del Ges, Orís, 
Bisaura 2007-2013. 
  
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la 
Ordre AAR/386/2008 dins l’estratègia esmentada, és necessari que els 
ajuntaments inclosos manifestin la seva adhesió; 
 
Vits que és d’interès per l’Ajuntament de Camprodon l’adhesió a la iniciativa 
Programa de Desenvolupament Territorial Ripollès i Vall Del Ges, Orís, Bisaura 
2007-2013; 
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent  
 
1. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Camprodon al 
programa de desenvolupament territorial i la estratègia de desenvolupament 
titulat Programa de Desenvolupament Territorial Ripollès i Vall Del Ges, Orís, 
Bisaura 2007-2013 què desenvoluparà l’Associació per a la Gestió del Programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura 
  
2. Notificar aquest acord a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple. 
 
 
9.- ACORD D’ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES 
DE CATALUNYA 
 
Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (CONGIAC)  de 19 de novembre de 2008 pel qual acorda admetre com a 
entitat consorciada a l’Ajuntament de Camprodon.  
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
 PRIMER: Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon  al Consorci 
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), així com aprovar, també, 
els Estatuts pels quals es regeix el Consorci, publicats al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona núm. 59 de data 10 de març de 2003, al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona núm. 56 de data 8 de març de 2003 i l'anunci de referència inserit al DOGC 
núm. 3850, de data 25 de març de 2003;  i posterior modificació d'estatuts publicada al  
BOP de Barcelona núm. 184 de data 1 d'agost de 2008,  BOP Tarragona núm. 186 de 
data 9 d'agost de 2008  i DOGC núm. 5189 de data 6 d'agost de 2008.  
 
SEGON: Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte 
de presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva sense necessitat de nou acord. 
 
TERCER: Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords. 
 
QUART:  Comunicar els presents acords al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya (CONGIAC). 
 
El Sr. Alcalde posa de manifest la importància de pertànyer a aquest consorci que 
agrupa ajuntaments per a la gestió dels serveis d’aigua.  
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El Sr. Xavier Sala, en nom de (CiU) anuncia el vot en contra del seu grup, motivat en 
que no estan d’acord amb la finalitat que es persegueix, que en el seu moment 
explicaran, per considerar-lo innecessari, inadequat i inoportú.  
 
El Sr. Collboni indica que ESQUERRA-AM  tampoc està d’acord. Considera que es 
tracta d’un pas previ per a privatitzar el servei d’aigua que estan en contra.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per set vots a favor dels membres 
del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre vots en contra dels tres regidors del Grup CiU i 
del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1. La Sra. Núria Mas pregunta si hi ha alguna previsió per a facilitar que es pugui 
arribar a la nova Comissaria de Policia a peu, atès que ara s’ha d’anar per dins de la 
carretera.  
 
El Sr. Juncà respon que no es pot aparcar al davant per motius de seguretat però es 
pot fer al costat dret de la carretera i per això s’ha demanat que s’instal·li un pas de 
vianants i s’ha ubicat una parada del transport públic. 

 
El Sr. Martí Pujol explica que quan es desenvolupi el pla parcial d’aquella zona, hi 
haurà una vorera en aquell tros.  

 
2. La Sra. Mas pregunta si es fan activitats al local del jovent CAU i si s’han rebut 
queixes.  
 
El Sr. Alcalde indica que aquell  local s’haurà d’utilitzar per serveis municipals durant 
l’execució de les obres de reforma de la Casa de la Vila.  

 
El Sr. Miquel Sala respon a la pregunta explicant que el CAU es troba en procés de 
transformació de la Junta i quan s’hagi completat s’haurà de coordinar l’ocupació del 
local a partir de que no l’hagi d’usar l’Ajuntament. Assegura que no ha rebut queixes, 
però si que li arriben comentaris al respecte.  

 
3. El Sr. Xavier Sala recorda que el dia 14 d’octubre van demanar informació sobre 
l’estat de comptes del torneig d’handbol;  sobre l’arranjament del camp de futbol,  i 
sobre el festival de música i no l’han obtingut encara.  
 
Respon el Sr. Alcalde  considera que han donat complida i exacta informació segons 
les dades de que disposa l’Ajuntament  que està a la disposició dels regidors.  

 
4. El Sr. Xavier Sala pregunta sobre el procediment seguit per  a aprovar els preus de 
l’aigua de Font Rubí.  
 
Amb l’autorització del Sr. Alcalde, el Sr. Secretari informa que l’acord al respecte, que 
consta a l’esborrall de l’acta de la Junta del dia 21 d’octubre, no es va adoptar i, en 
conseqüència no ha de constar a l’acta.  
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El Sr. Alcalde explica que, en tot cas, l’Ajuntament adoptarà l’acord una vegada es 
tingui constància de que la Junta de Propietaris hi ha donat el vistiplau. 

 
5. El Sr. Birba  Pregunta sobre l’estat de les obres de la passera. Indica que fa dos 
mesos des de la darrera explicació optimista de l’Alcalde i encara no hi ha res.  
 
El Sr. Alcalde respon que té una bona notícia al respecte, donat que ja es poden 
reprendre les obres i restarà pendent l’autorització per fer el transport per carretera, 
una vegada s’ha arribat a un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua en termes 
satisfactoris per l’Ajuntament.  
 
El Sr. Collboni fa notar que a part de la col·locació de la passera hi ha pendent 
d’executar una part de l’obra.  

 
6. El Sr. Birba pregunta com estan els altres temes pendents, ja tractats en sessions 
anteriors, Capella del Roure i habitatges de protecció oficial.  
 
Respon el Sr. Alcalde que no hi ha novetats.  
 
7. El Sr. Collboni pregunta com es troben les gestions per a la col·locació de 
contenidors de roba.  
 
El Sr. Alcalde explica que ho gestionen el serveis socials després que l’Ajuntament 
mostrés el seu acord i ara estan pendents de que es subministrin els contenidors.  
 
8. El Sr. Collboni indica que a la Plaça Dr. Robert es produeix un basal i demana que 
es solucioni.  
 
El Sr. Joan Guillaumes  es mostra d’acord en solucionar el problema.  
 
9. El Sr. Collboni demana que es publiqui un Ban informant sobre la TDT, donada la 
importància de que hi hagi consciència de l’apagada analògica i no es produeixin 
problemes a darrera hora.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord i es compromet a publicar el Ban.  
 
10. El Sr. Collboni pregunta si el carrer que hi ha entre la Fia i el Carrer de la Muralla 
s’asfaltarà mai.  
 
Respon el Sr. Martí Pujol que es tracta d’una zona amb quatre propietaris que s’han de 
posar d’acord per desenvolupar la unitat d’actuació i s’han de fer càrrec de la 
urbanització.  
 
El Sr. Alcalde afegeix que els propietaris van fer el favor de cedir l’ús a l’avançada del 
carrer i per això es van poder instal·lar els contenidors de la Fia.  
 
11. El Sr. Collboni pregunta sobre l’estat i previsions dels altres carrers que envolten 
Can Marqués.  
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Respon el Sr. Alcalde que un carrer és privat i es mantenen converses per a acordar la 
cessió, i l’altre està pendent de l’execució de les obres en curs, i s’ha d’evitar que 
desguassi a la plaça .  
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. Alcalde President   dóna per finalitzada la 
sessió quan són dos quarts de dotze del vespre,  de tot el que jo, el secretari 
interventor, en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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