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  ACTA NÚM. 1/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 30 DE GENER  DE  2009 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
22:04 hores del dia 30 de novembre  de 2009,  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 Secretària acctal. de la Corporació la 
Sra. Eva Glòria Escolà i Satostegui. 

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: 

 
El Sr. Alcalde excusa l’absència del Sr. Martí Pujol i Suriñach.  

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (28/11/2008) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 

a. DECRETS  
b. JUNTES DE GOVERN 

3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2007. 
4. ACORD DE PRESTACIÓ ASSOCIADA DELS SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA PER MITJÀ 

DE CONGIAC I GIACSA. 
5. APROVACIÓ DEL CONTRACTE – PROGRAMA DE GESTIÓ DELS SERVEIS D’ABASTAMENT 

D’AIGUA. 
6. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS 

PER A ACTUACIONS D’ABASTAMENT EN ALTA. 
7. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON I 

APROVACIÓ DELS ESTATUTS QUE L'HAN DE REGIR. 
8.  PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A “DANSA 

NACIONAL DE CATALUNYA”.  
9. ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES CORRESPONENTS A LA GESTIÓ DELS 

SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON AL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS. 

10. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE 
L’OBRA «CONDICIONAMENT DE DIVERSOS CARRERS AL NUCLI HISTÒRIC DE 
CAMPRODON» AL FEIL. 

11. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE 
L’OBRA «REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA ESPANYA» AL FEIL. 

12. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE 
L’OBRA «CONSTRUCCIÓ D’APARCAMENTS A LA COSTINYOLA» AL FEDER. 

13. PRECS I PREGUNTES. 
13.1.- Presentades pel  Grup Municipal de CIU:  

a) Demanant que s’iniciï expedient per a declarar al Dr. Lluis Martínez Sistach, cardenal 
arquebisbe de Barcelona, fill adoptiu de Camprodon.  

Assistents: 
 

 Esteve Pujol i Badà 
 Joan Guillaumes i Vila 
 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 

Excusat:  
 Martí Pujol i Suriñach 
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b) Demanat garanties de la reubicació de la Capella del Roure i proposant que és deixi 
constància, un cop hagi estat traslladada, de la seva existència en el c/. Freixenet.  
c) Demanant que s’iniciï la recuperació de totes les rajoles que contenen diverses màximes i 
dites, i que estaven ubicades en els diferents carrers de la Vila.  
d) Demanant informació sobre l’estat de la construcció de la palanca que surt des de la plaça. Dr. 
Robert.  

 
****************************************** 

 
Abans d’iniciar el debat, el Sr. Alcalde anuncia la introducció d’una moció d’urgència 
que serà debatuda abans de les intervencions en l’apartat de precs i preguntes, si el 
Ple hi reconeix el caràcter urgent, amb el títol:  

 
M.U.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE REPRESENTACIÓ I DE PONDERACIÓ DE 
VOT DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL RIPOLLÈS. 
 
 
1.- APROVACIÓ D’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 
2008. 
 
Es sotmet  a la consideració del Ple l’acta de la sessió extraordinària celebrada del dia 28 
de novembre de 2008, que resulta  APROVADA  per unanimitat dels assistents, sense 
esmenes ni correccions.   
 
 
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.  
 
13.11.08 Requerint documentació retornament aval Font Gifreu, 24 - Font Rubí 
05.12.08 Aprovació expedient modificació de crèdit 2/2008. 
10.12.08 Traslladant informe arquitecte municipal requeriment llicència d’obres a 

les Gavatxes.  
22.12.08 Requerint documentació legalització hípica El Molladar. 
28.12.08 Contractació temporal personal Parc de Nadal. 
31.12.08 Aprovació padró subministrament aigua potable 2n semestre 2008. 
08.01.09 Requerint documentació hotel restaurant c/. Freixenet, 30 
27.01.09 Nomenant secretària interventora acctal.  
 
 
b) Juntes de Govern Local. 
 
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  
29/2008 28 de novembre de 2008 
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30/2008 05 de desembre de 2008 
31/2008 19 de desembre de 2008 
01/2009 09 de gener de 2009 
02/2009 16 de gener de 2009 
03/2009 23 de gener de 2009 
 
El Sr. Birba fa constar que el decret de modificació de crèdit de data 5 de desembre de 
2008 posa de manifest la imprevisió en el pressupost. 
 
El Sr. Birba sol·licita el cost aproximat del Parc de Nadal.  
 
El Sr. Navarro li respon que encara no estant comptabilitzades totes les despeses, que 
l’Associació de Comerç i Turisme de Camprodon ha realitzat una petita aportació i ha 
valorat molt positivament l’activitat. Comunica al Sr. Birba que quan es disposi de la 
liquidació es facilitarà una còpia.  
 
El Sr. Birba demana el motiu de l’aprovació en tant poc temps de diferència, menys 
d’un mes,  del padró del subministre d’aigua potable.  
 
El Sr. Alcalde respon que la lectura del consum del primer semestre es va dur a terme 
amb retard i per evitar conflictes amb el cànon que es liquida a l’ACA es va optar per 
realitzar lectura estimativa. Ara el que s’aprova és la lectura a 31 de desembre de 
2008. 
  
El Sr. Birba fa constar el seu desacord en què per part del Ple s’hagin delegat 
competències a la Junta de Govern Local i per tant, assumptes de tanta importància 
com els projectes del FEIL, l’adjudicació de les obres de la Casa de la Vila, o les 
d’urbanització del carrer Mossèn Tusell, els aprovi la Junta de Govern Local en 
comptes de Ple de la Corporació i que rebin el mateix tracte que l’al·legació a una 
multa de trànsit. Afegeix que amb l’horari de durada de les sessions de la Junta de 
Govern, es constata el poc temps que l’equip de govern destina a afers de rellevància.  
 
El Sr. Alcalde li respon que la contractació de l’obra de Construcció de garatges a la 
Colònia Estabanell I fase va estar aprovada amb anterioritat a la delegació de 
competències del Ple a la Junta de Govern Local perquè l’alcaldia, precisament, té 
delegades moltes competències a la Junta de Govern Local.  
 
El Sr. Birba posa de manifest diverses errades detectades en la transcripció d’alguns 
acords de la Junta de Govern Local.  
 
El Sr. Alcalde respon que es procedirà a la correcció d’errades materials, 
oportunament.  
 
El Sr. Birba sol·licita informació sobre el contenciós administratiu de procediment 
abreujat núm. 526/2006.  
 
El Sr. Alcalde ofereix l’explicació sol·licitada i fa constar que la defensa per part del 
Serveis Jurídics de la Diputació de Girona és gratuïta per a l’Ajuntament.  
 



4 

El Sr. Birba demana el motiu pel qual s’acorda pagar de cop a l’SGAE les liquidacions 
de diferents exercicis.  
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Navarro responen que les liquidacions presentades els anys 
anteriors no es corresponien a la realitat, ja que l’SGAE intentava que cada acte 
realitzat per diferents organismes i/o associacions fos liquidat per l’Ajuntament. També 
s’intentava obtenir liquidació de quota per espectacles de música clàssica malgrat 
haver prescrit els drets d’autors.  
 
El Sr. Birba demana en quins recursos és compta per a fer front a l’obra de construcció 
d’aparcaments a Costinyola sol·licitada al FEDER.  
 
El Sr. Alcalde respon que si s’obté la subvenció demanada es faran les gestions 
necessàries per obtenir la resta de finançament. 
 
El Sr. Birba demana l’estat de la liquidació de les quotes en concepte de contribucions 
especials de l’obra d’Urbanització del passeig Maristany.  
 
El Sr. Alcalde respon que només s’han rebut dues sol·licituds d’ajornament de 
pagament.  
 
El Sr. Collboni demana explicació sobre el projecte “Implementació d’un itinerari 
d’interpretació de l’espai natural protegit Riberes de l’Alt Ter”, ja que li ha sorprès que 
s’utilitzi la paraula “Alt Ter” . 
 
El Sr. Alcalde ofereix l’explicació sol·licitada.  
 
 
 3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 
2007. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Exposat el Compte General, al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 212 de  
4 de novembre de 2008, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 
 
Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text  Refós de  la Llei  reguladora de les 
Hisendes Locals 
 
El Ple de la Corporació ACORDA 

 
1r.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007, 
integrats pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació 
- Compte de Resultats 
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- Liquidació del Pressupost 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a 

exercicis tancats 
- Estat de Tresoreria 
- Balanç de Comprovació 
- Estat de modificació de crèdit 
- Estat de romanent de tresoreria 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 
 
2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 

inicialment aprovades 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 

tancats 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa 
- Relacions nominals de deutors i creditors 
 
3r.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 
2007,a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles 
esmentats. 
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que es tracta d’aprovar la comptabilització dels 
documents pressupostaris per trasmetre-ho a la Sindicatura de Comptes.  
 
El Sr. Birba, en nom de (CiU) anuncia l’abstenció del seu grup, motivat en que no 
estan d’acord amb com s’ha gestionat el pressupost i que és fa palès l’endeutament i 
la imprevisió.  
 
El Sr. Collboni indica que ESQUERRA-AM  tampoc està d’acord. Considera que es 
tracta del reflex de la manca de previsió del pressupost que es va aprovar. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels membres, 
presents,  del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre abstencions dels tres regidors del 
Grup CiU i del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   

 
4.- ACORD DE PRESTACIÓ ASSOCIADA DELS SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA 
PER MITJÀ DE CONGIAC I GIACSA.  
 
Atès que el CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 
és una entitat pública, creada a l’empara de la legislació municipal i de règim local de 
Catalunya, que té per objecte la rendibilitat social en benefici dels ciutadans, en el 
àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient de l’experiència acumulada pel 
municipis a través de les seves empreses i entitats gestores 
 
Atès que l’article 1.2 dels Estatuts del CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA preveu que el nombre de membres del Consorci pugui 
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ser ampliat amb l’admissió d’altres ens locals, administracions públiques o entitats 
privades sense ànim de lucre relacionades amb el cicle integral de l’aigua i medi 
ambient, que vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les 
aportacions o prestar els serveis que en constitueixen l’objecte. 

 Atès  que l’Ajuntament de Camprodon és coincident amb l’objecte del CONSORCI 
PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA i interessa l’adhesió a dita 
entitat 
 
Atès que les disposicions del Capítol 2 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual es regula el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals preveu que 
per a l’adhesió d’un ens local a un consorci és necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta de membres del consistori i submissió de l’acord d’incorporació a un període 
d’informació pública de 30 dies 
 
Vist els Estatuts que regeixen l’activitat i l’organització de l’esmentat consorci. 
 
Vist el què disposa l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, els articles 191, 269 i següents 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 els articles 213 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
    
Vist que, de conformitat amb el què disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, l’òrgan competent és el Ple Municipal. 
 
Vist l’acord de la Junta Rectora del CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA de data 19 de novembre de 2008 el tenor literal del qual 
estableix que “S’acorda admetre com a entitat consorciada a l’Ajuntament de 
Camprodon, condicionant l’efectivitat del present acord d’admissió a què l’Ajuntament 
adopti l’acord d’incorporació al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
d’acord amb les disposicions del Capítol 2 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual es regula el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals -vot 
favorable de la majoria absoluta de membres del consistori i submissió de l’acord 
d’incorporació a un període d’informació pública de 30 dies; determinar, d’acord amb 
l’article 8.2 dels estatuts, la proporció de vots i el nombre de representants resultant 
per a l’Ajuntament que s’incorpora, atenent a la població acreditada, segons 
s’especifica: Camprodon, acredita una població superior a 2.500 habitants i inferior a 
5.000, corresponent-li conseqüentment 2 vots i 1 representant”. 
 
 Es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE CAMPRODON al consorci local 
anomenat CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
aprovar els seus estatuts, i l’assignació de vots i representació que consta a l’acord de 
la Junta Rectora de l’esmentat consorci de data 19 de novembre de 2009. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública l’acord anterior per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions i al·legacions 
oportunes. Si no se’n presentés cap, els esmentats acords i els estatuts restarien 
definitivament aprovats sense la necessitat de fer cap acord posterior.  
 
Facultar a l’alcalde president o regidor en què delegui o tingui delegat per a la signatura de 
tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents. 
 
Quart.- Notificar els acords precedents al CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA, així com aquelles persones o entitats que es considerin 
directament interessats en el procediment. 
 
El Sr. Alcalde fa constar que s’ha acceptat per part de CONGIAC.GIACSA que 
L’Ajuntament de Camprodon pertanyi a aquest consorci que agrupa ajuntaments per a 
la gestió dels serveis d’aigua.  
 
El Sr. Josep Juncà en nom del Grup Municipal PSC-IdeC fa una extensa explicació de 
les millores que signifiquem per als usuaris la concessió de la gestió de les aigües.  
 
El Sr. Birba, en nom de (CiU) anuncia la votació en contra del seu grup, motivant que 
l’increment tarifari no es un benefici pels camprodonins i sí ho és per l’empresa que 
gestiona el servei d’aigües. Fa constar que seguint les directrius del  Pla director es 
podria continuar gestionant des de l’Ajuntament.  
 
El Sr. Collboni indica en nom d’ESQUERRA-AM  que el tarannà del seu grup no és el 
de privatitzar l’aigua de Camprodon.  
 
El Sr. Josep Juncà afirma que el poble creix i cal millorar les infraestructures, que 
entén la postura del dos grups que ell, en nom de l’equip de govern,  es fa responsable 
de la de la iniciativa que es pretén dur a terme, i recorda que anys enrere va haver 
d’assumir la decisió de la instal·lació de comptadors d’aigua en els domicilis.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels membres, 
presents, del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre vots en contra dels tres regidors del 
Grup CiU i del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   
 
 
5.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE – PROGRAMA DE GESTIÓ DELS SERVEIS 
D’ABASTAMENT D’AIGUA.  
 
Atès que Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, S.A. –en endavant, GIACSA– és un ens 
de gestió directa dels serveis públics que constitueixen l’objecte del Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya –en endavant, CONGIAC–, del qual és membre 
l’Ajuntament de Camprodon –en endavant, l’Ajuntament–, de conformitat amb l’acord 
anterior de data d’avui. 
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Atès que l’article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en sessió celebrada el 24 de 
desembre de 2008, l’Ajuntament Ple va acordar la prestació associada dels serveis 
d’abastament d’aigua del municipi per mitjà del CONGIAC i dels seu ens de gestió 
directa GIACSA. 
  
Atès que els Estatuts de GIACSA, i com a ens de gestió directa del CONGIAC, 
estableixen que és una societat mercantil de capital íntegrament públic i, en 
conseqüència i segons que estableix l’article 8.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 
la Llei de contractes del sector públic, no li són d’aplicació les disposicions d’aquesta 
Llei sobre els contractes de gestió de serveis públics. Així mateix, els esmentats 
Estatuts estipulen que, als efectes d’exclusió de la referida Llei contemplats als seus 
articles 4.1 n) i 24.6, GIACSA és un mitjà propi instrumental i servei tècnic, tant del 
CONGIAC com de les entitats locals que en formen part i també, doncs, de 
l’Ajuntament de Camprodon. 
 
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Camprodon 
l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar i signar un CONTRACTE-PROGRAMA amb Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya, S.A., amb subjecció a les següents  
 
CLÀUSULES 
 
Clàusula 1.- Objecte del Contracte-programa 
 
1.- L’objecte del present Contracte-programa és l’establiment del compromisos de les 
parts i condicions sota les quals GIACSA prestarà el servei de competència municipal 
d’abastament domiciliari d’aigua al municipi de Camprodon. 
Aquest servei  comprèn tant la captació, potabilització i distribució d’aigua, com la 
facturació del servei d’acord amb el règim tarifari vigent. Així mateix el servei comprèn 
l’execució de les reposicions i inversions necessàries per la continuïtat del servei.  
 
2.- GIACSA gestionarà i explotarà el servei objecte d’aquest Contracte-programa i 
executarà les obres previstes aportant tots els mitjans personals, materials i econòmics 
que calguin, d’acord amb el règim econòmic i financer derivat d’aquest contracte 
programa.  
 
Clàusula 2.- Llei del contracte 
 
La gestió, per part de GIACSA, del servei públic municipal d’abastament d’aigua, es 
regirà per : 
 

a) Les clàusules del present Contracte-programa i els següents annexos que en 
formen part: 

Annex 1: L’Estudi Econòmic. 
Annex 2: El Plec de Condicions tècniques per a la millora de l’abastament 
d’aigua. 
Annex 3: El Pla Director d’Abastament. 
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b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
c) El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

d) El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 

 
e) Els articles 4.1 n), 8.2 i 24.6 de la Llei, 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 

del sector públic. 
 

f) El Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
g) El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 

sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
 

h) El Reglament municipal del servei d’aigua potable, aprovat per l’Ajuntament de 
Camprodon, a partir de la proposta efectuada per  GIACSA . 
 

i) L’Ordenança municipal que en cada exercici reguli les tarifes del servei. 
 

j) Les normes de dret privat, que s’aplicaran supletòriament en els supòsits que 
no hi hagi normes de dret administratiu adequades. 

 
Clàusula 3.- Instal·lacions afectes al servei 
 
El servei es prestarà amb les instal·lacions que en el moment d’entrada en vigor 
d’aquest document estan afectes o adscrites al servei i que estan inventariades en els 
annexos al mateix. 
 
Amb aquest efecte les parts signaran acta de recepció de les instal·lacions, als efectes 
de la seva explotació, en el que es precisarà la data d’efectes d’inici de l’explotació de 
les instal·lacions per GIACSA. 
 
L’explotació de les instal·lacions no implica la transferència de la titularitat de les 
mateixes, atès que únicament implica l’assumpció de les facultats pròpies de 
l’explotació de les mateixes. Així  mateix aquesta explotació no genera cap dret 
econòmic en favor de l’Ajuntament.  
 
Les reposicions, millores i noves inversions derivades del contingut dels annexos 
seran finançades d’acord amb allò estipulat als mateixos i tenint en compte allò que 
s’estipula a la següent clàusula. 
 
Clàusula 4.- Noves instal·lacions 
 
1.- GIACSA, previ els tràmits legals preceptius, donarà compliment a les previsions 
sobre posada en marxa de noves instal·lacions, contemplades en l’annex relatiu al Pla 
director d’Abastament.  
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Aquestes noves instal·lacions, que necessitaran d’un acord de finançament singular 
entre les parts signats, restaran adscrites al servei i seran amortitzades com un actiu 
corrent de GIACSA 
 
2.- Noves actuacions de caràcter urbanístic. 

Als efectes del present document, s’entén per noves actuacions urbanístiques les 
derivades de l’execució d’instruments de planejament, així com qualsevol altra 
actuació urbanística o d’edificació de caràcter aïllat, amb independència de la seva 
qualificació urbanística, que impliquin l’establiment, l’ampliació o la modificació del 
sistema de subministrament i distribució d’aigua. 
 

En les noves actuacions urbanístiques i als efectes d’allò que preveu la legislació en 
matèria d’urbanisme, la nova xarxa d’abastament d’aigua, o l’ampliació o modificació 
de l’existent ha de ser costejada i, en el seu cas executada, pels propietaris o pels 
promotors urbanístics del sòl o de l’edificació. Els projectes d’abastament 
corresponents a dites actuacions, s’hauran de sotmetre a informe preceptiu per part de 
GIAC SA que determinarà la idoneïtat de les instal·lacions projectades. GIAC SA 
efectuarà el seguiment de les obres relacionades amb el servei d’abastament. Un cop 
executades les obres i verificada la seva idoneïtat, GIAC SA emetrà el corresponent 
informe d’acceptació, com a condició prèvia per a la seva recepció per l’Ajuntament. 
Les noves instal·lacions seran adscrites gratuïtament al servei municipal d’abastament 
d’aigua. 

 

Les incidències imputables a vicis ocults de l’obra que puguin aparèixer durant el 
període de garantia, podran ser corregides per part de GIAC SA amb càrrec a l’aval 
dipositat a l’Ajuntament. 

 

Així mateix, i de conformitat amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris o 
promotors de les noves actuacions urbanístiques també han de costejar l’execució de 
les infraestructures de connexió amb el sistema de subministrament i distribució, així 
com les obres d’ampliació o reforçament que siguin necessàries com a conseqüència 
de la magnitud de l’actuació urbanística. 
 

En els supòsits d’actuacions urbanístiques que comportin la creació, modificació o 
ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua i que no siguin assumibles pel promotor 
urbanístic, pel promotor de l’edificació o pels propietaris, i sempre que així ho encarregui 
l’Ajuntament, GIACSA assumirà  l’execució de les obres, que serà objecte de finançament 
mitjançant la signatura d’un annex al present document, en el que s’acordaran els 
mecanismes pel finançament de les actuacions. 
 
Clàusula 5.- Termini del Contracte-progama 
 
1.- El Contracte-programa es formalitza per un termini de 17 anys, a comptar des del 
dia 01 de febrer de 2009, per tant, finalitzarà l’1 de febrer de 2026, sempre que estigui 
conclosa l’amortització dels actius finançats per GIACSA. 
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2.- Si l’Ajuntament de Camprodon desitja denunciar anticipadament el present 
Contracte-programa caldrà actuar d’acord amb el procediment descrit seguidament: 

 
a) Serà necessari una notificació de la voluntat de l’Ajuntament de denunciar el 
Contracte-Programa indicant la data d’efectes d’aquesta denúncia. 

 
b) Seguidament GIACSA efectuarà una valoració dels actius finançats per 
aquesta pendents d’amortitzar i presentarà una proposta de liquidació a 
l’Ajuntament calculada a la data d’efectes. 
  
c) Un cop acceptada la liquidació per l’Ajuntament, es procedirà a la redacció 
d’un document de denúncia, en el que es reconeixerà el crèdit en favor de 
GIACSA derivat de les inversions pendents d’amortitzar i la resta d’elements 
necessaris per resoldre la prestació . 

 
 
3.- GIACSA només podrà denunciar el present Contracte-programa segons els casos i 
amb el procediment previst a la clàusula 15 d’aquest document. 
 
4.- En arribar la finalització del termini contractual exposat, GIACSA només estarà 
obligada a mantenir la prestació dels serveis durant un màxim de 6 mesos, llevat que 
es faci ús de la pròrroga a que es refereix l’apartat següent d’aquesta clàusula. 
 
5.- El termini contractual es podrà prorrogar en aplicació de la clàusula 16.2 c) 
d’aquest mateix Contracte-programa. 
 
Clàusula 6.- Organització dels serveis 
 
1.- Els serveis han d’estar organitzats seguint les previsions dels annexes i de manera 
que, de forma permanent, es garanteixi la continuïtat del subministrament  i es pugui 
resoldre amb celeritat qualsevol incidència. 
 
2.- GIACSA ha de designar, davant l’Ajuntament, un delegat del servei i un substitut i, 
així mateix, es determina que l’oficina d’atenció al públic del servei serà a les 
dependències municipals, sense perjudici que GIACSA acordi, quan ho consideri 
oportú, el canvi d’ubicació, del que s’haurà informar l’Ajuntament, així com als abonats 
pels mitjans que assegurin la major difusió. 
 
Clàusula 7.- Contractació 
 
GIACSA contractarà les obres, subministraments i serveis necessaris per a la gestió 
del servei objecte del contracte, de conformitat amb allò que preveu les Instruccions de 
Contractació de la societat i supletòriament la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
  
Clàusula 8.-  Potestats de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament té envers GIACSA les potestats següents: 
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a) Ordenar, discrecionalment, les modificacions que l’interès públic exigeixi i, 
entre d’altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el temps i el lloc de les 
prestacions en què consisteix l’abastament d’aigua a la població, i l’alteració de 
la retribució de GIACSA, sense perjudici del règim específic en aquest supòsit i, 
en particular, envers el règim de modificació de les tarifes del subministrament 
domiciliari d’aigua potable. En qualsevol cas, es garantirà que es mantingui 
l’equilibri financer del present contracte programa. 

 
b) Demanar a GIACSA informació addicional o aclariments respecte a la 

informació continguda a la Memòria anual. 
 

c) Extingir aquest contracte per qualsevol de les causes previstes en el mateix, 
amb els efectes previstos a la clàusula 17 del present contracte programa. 

 
Clàusula 9.- Obligacions de GIACSA  
 
Són obligacions de GIACSA: 
 

a) Prestar el servei de subministrament domiciliari d’aigua potable amb continuïtat 
i regularitat, de conformitat i sense altres interrupcions que les que es puguin 
produir per necessitats del servei, o per causes fortuïtes, imprevisibles o de 
força major. 

 
b) Vetllar pel compliment a les prescripcions que el Reial decret 140/2003, de 7 de 

febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà, atribueix al gestor de l’abastament. 

 
c) Prestar el serveis a qualsevol persona que compleixi els requisits establerts en 

el Reglament del servei d’aigua potable i en l’Ordenança reguladora de les 
tarifes del servei. 

 
d) Avisar els usuaris, quan la magnitud de l’actuació ho requereixi, de les 

interrupcions que s’hagin de produir en el subministrament, com a 
conseqüència de treballs de conservació, manteniment o reparació, avis que, 
sempre que sigui possible, caldrà efectuar amb una antelació  mínim de 24 
hores. 

 
e) No perllongar els talls  per obres de conservació, manteniment o reparació més 

enllà de 4 hores diàries, llevat que hi hagi alguna causa que justifiqui una 
interrupció de major durada. 

f) Respondre dels danys i perjudicis que es derivin del funcionament del servei, 
llevat que s’hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa  d’una 
ordre de l’Ajuntament o de vicis d’un projecte elaborat per la mateixa 
Corporació municipal. 

 
g) Comptar amb les corresponents assegurances de responsabilitat civil. 

 
h) No alienar ni gravar les instal·lacions afectes al servei. 
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i) Informar l’Ajuntament del funcionament del servei i de l’execució de les obres i 
instal·lacions. 

 
j) Informar l’Ajuntament dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en 

relació amb la gestió del servei. 
 

k) Lliurar una Memòria anual sobre l’explotació del servei, en la que es reflecteixi 
el grau  de compliment del Pla Director d’abastament i els aspectes més 
significatius relacionats amb el servei. 

 
l) Prestar el servei per sí mateix, sens perjudici d’allò que preveu la clàusula 7 

envers la contractació d’obres, subministraments i serveis. 
 
m) Subrogar-se, per successió d’empresa, en els drets i obligacions derivats dels 

contractes de treball de naturalesa laboral del personal afecte al servei sempre 
respectant el dret preferent de l’Ajuntament a retenir o modificar les condicions 
laborals dels seus treballadors. 

 
n) Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que corresponen 

a l’Ajuntament com a Administració titular del servei públic concedit. 
 
Clàusula 10.- Drets de GIACSA 
 
1.- Són drets de GIACSA: 
 

a) Percebre dels usuaris les tarifes per la prestació del servei que estiguin 
degudament aprovades, així com els altres ingressos que puguin generar-se 
per raó de la prestació del servei (altes, escomeses, canvi de comptadors i en 
general qualsevol activitat vinculada al servei).  

 
b) Percebre de l’Ajuntament la retribució que correspongui per l’execució de les 

obres previstes a la clàusula 4.2 d’aquest Contracte-programa. 
 
c) Obtenir una compensació econòmica que mantingui l’equilibri econòmic i 

financer dels serveis en els casos en què es produeixi qualsevol de les 
circumstàncies  a les què fan referència els apartats  c) i d) de la clàusula 11 
d’aquest Contracte-programa o qualsevol altre modificació del mateix. En 
especial, es tindran en compte les circumstàncies derivades de la implantació 
del nou servei en la regularització dels costos d’explotació per al segon any, 
segons es detalla a la clàusula 12.6. Anàlogament, s’actualitzaran les 
obligacions financeres imputables a tarifa en funció del ritme d’execució de les 
actuacions previstes en el Pla Director d’Abastament i l’evolució dels mercats 
financers que afectin directament a la inversió en qüestió. 

 
d) Incloure en el seu actiu les actuacions incloses en el Pla Director d’Abastament 

a mesura que es vagin executant i que estiguin pendents de reversió a 
l’Ajuntament. 

 
e) Utilitzar els béns i drets de domini públic necessaris per prestar el servei. 
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f) Contractar obres, subministrament i serveis en els termes que estableix la 

clàusula 7 d’aquest Contracte-programa. 
 

g) Sol·licitar a l’Ajuntament que exerciti les seves potestats d’expropiació forçosa, 
imposició de servituds i desnonament administratiu per a l’adquisició del 
domini, els drets reals o l’ús dels béns necessaris per al funcionament del 
servei. 

 
h) Executar el present contracte programa utilitzant qualsevol de les formes de 

gestió dels serveis públics, fins i tot per mitjà de qualsevol de les societats 
municipals d’aigües de capital íntegrament públic que participen en el capital 
social de GIACSA. En cas de gestió per mitjà d’alguna d’aquestes altres 
entitats, el personal que, en el seu cas, hagi de subrogar GIACSA en virtut del 
present contracte, seria assumit per la societat municipal d’aigües a través de 
la qual executi el servei, la qual es subrogarà en tots els drets i obligacions 
derivats dels contractes de treball del personal afecte al servei, en els termes 
del present contracte programa. 

 
2.- GIACSA no està subjecta a la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del sòl, el subsòl o el vol de les vies públiques municipals, regulada a l’article 24.1 del 
Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 
 
Clàusula 11.- Deures de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament, en la seva condició d’Administració titular dels serveis d’abastament 
d’aigua potable, assumeix els següents deures: 
 

a) Aprovar el Reglament del servei d’abastament segons la proposta que li 
traslladarà GIACSA,  

 
b) Atorgar a GIACSA la protecció adequada per tal que pugui prestar-lo 

degudament. 
 
c) Sotmetre a informe tècnic de GIACSA els projectes d’urbanització com a tràmit 

previ a la concessió de la llicència d’obres. 
 

d) Atorgar autorització per l’execució de les obres en via pública relacionades amb 
el servei el termini màxim d’un mes. En el cas de les escomeses el termini 
màxim serà d’una setmana. Transcorreguts els terminis esmentats, s’entendrà 
atorgada l’autorització per silenci administratiu. L’execució de reparacions no 
necessitarà autorització. 

 
e) Autoritzar la instal·lació de comptadors de control en tots els punts de consum i 

sectors en els que sigui necessari a criteri de GIAC SA. 
 

f) Obligar els usuaris que no disposin de pòlissa d’abonament, a donar-se d’alta 
en el servei. Anàlogament, els usuaris que no disposin de comptador tindran la 
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obligació de permetre la seva instal·lació. La regularització d’aquestes 
situacions s’efectuarà en el termini màxim d’un any. 

 
g) Mantenir l’equilibri econòmic i financer dels serveis i, a  aquest efecte, 

compensar econòmicament al GIACSA per raó de les modificacions que li 
ordeni introduir en el servei i que incrementin les despeses o disminueixin la 
retribució, i revisar les tarifes en el termes previstos aquest Contracte-programa 
i en l’ordenament d’aplicació en matèria de preus. 

 
h) Indemnitzar a GIACSA pels danys i perjudicis que li ocasioni l’extinció 

anticipada del present contracte-programa, sempre que aquesta extinció no 
sigui ocasionada pels seus propis incompliments. 

 
i) Reinvertir en el servei els eventuals excedents d’explotació que es puguin 

produir. 
 
 
Clàusula 12.- Retribució de GIACSA 
 
1.-  GIACSA, com a explotadora del servei, està facultada per a facturar als 
abonats, que gaudeixen dels serveis que es presten en execució de l’objecte del 
contracte, l’import dels mateixos d’acord amb el règim tarifari aprovat i vigent pels 
diversos conceptes. 
 
 
2.- Per a l’any 2009, l’estructura, els conceptes i els imports de la tarifa són el 
següents: 
 

• Consum d’aigua: 
ÚS DOMÈSTIC : 
o De 0 a 18 m3/trimestre  0,1228 €/m3 
o De 19 a 30 m3/trimestre 0,1842 €/m3 
o De 31 a 54 m3/trimestre 0,3070 €/m3 
o Més de 54 m3/trimestre 0,3684 €/m3 

ÚS ACTIVITAT ECONÒMICA 
o De 0 a 18 m3/trimestre  0,3684 €/m3 
o De 19 a 30 m3/trimestre 0,4912 €/m3 
o De 31 a 54 m3/trimestre 0,6140 €/m3 
o Més de 54 m3/trimestre 0,8596 €/m3 

 
• Quota servei ús domèstic    9,82 €/trimestre 
• Quota servei activitat econòmica 17,19 €/trimestre 
• Drets de Connexió :   122 € 
 
Pel que fa a la instal·lació d’embrancaments i comptadors, es pressupostarà 
prèviament cas per cas. 

 
3.- L’estructura i els conceptes que integren la tarifa seran modificats, prèvia recepció 
d’una proposta motivada de GIACSA, per mitjà de l’Ordenança municipal reguladora 
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de la tarifa del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable, atenent al 
necessari equilibri econòmic del servei, a l’amortització de les inversions efectuades i a 
les dotacions per garantir el desenvolupament raonable del mateix. 
 
4.- D’acord amb la previsió establerta en la clàusula següent, els imports dels diferents 
conceptes es revisaran anualment, i  hauran de ser objecte d’aprovació per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament i, quan s’escaigui, d’autorització per la Comissió de Preus 
de Catalunya. 
 
5.- De mutu acord entre l’Ajuntament i GIACSA, es fixarà un consum alçat per a totes 
les instal·lacions, serveis i equipaments municipals i per al reg de les zones verdes, les 
vies i els espais públics al que li serà d’aplicació el tram bàsic de consum, 
 
6.- Durant el primer any de vigència del contracte, GIACSA es reserva el dret de 
comprovar els costos d’explotació i les inversions en base als quals s’ha establert la 
remuneració del present contracte programa. Un cop acomplerta la primera anualitat 
de vigència del contracte GIACSA presentarà a l’Ajuntament els costos efectivament 
incorreguts en el servei i les inversions necessàries i el sistema tarifari s’ajustarà en tot 
cas als mateixos, respectant l’equilibri financer del contracte en els mateixos termes de 
rendiment que consten a l’estudi econòmic i al plec de condicions annexes al 
contracte. 
 
Clàusula 13.- Compromís d’increments tarifaris 
 
D’acord amb l’Estudi econòmic que s’annexa al present Contracte-programa  les parts 
assumeixen el compromís de desplegar el Pla Director de l’abastament del municipi de 
Camprodon, el compromís d’increment tarifari que assumeix en aquest contracte 
implica una garantia de rendibilitat econòmica i financera de la inversió. A tal efecte  en 
aquest Estudi s’especifica la part compromesa per a cobrir les inversions i la part 
compromesa per a cobrir la despesa. 
 
Clàusula 14.- Incorporació de títols negociables dels drets de crèdit de GIACSA 
 
1.- GIACSA pot emetre valors que representin una participació en un o varis dels drets 
de crèdit al seu favor, consistents ja sigui en el de cobrament dels serveis, ja en el de 
retribució, per part de l’Ajuntament, de l’execució de les obres previstes a les clàusules 
4.2 i 10.1 b) del present Contracte-programa. La cessió d’aquests drets es formalitzarà 
en escriptura pública. 
 
2.- Els valors negociables als que es refereix l’apartat anterior es representaran en 
títols o en anotacions en compte, podran realitzar-se una o vàries emissions i podran 
afectar drets de crèdit previstos per a un o varis exercicis econòmics. Les 
característiques d’aquestes emissions han de constar a les Memòries anuals de 
GIACSA.  
 
3.- Tant les participacions com directament els drets de crèdit als que es refereix 
l’apartat 1 poden incorporar-se a fons de titulització d’actius que es regiran per la 
normativa específica que correspongui.  
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4.- En cas de resolució anticipada del contracte-programa, tant si es produeix de mutu 
acord com per causa imputable o no imputable a GIACSA, l’Ajuntament acordarà amb 
els representants dels creditors del deute les condicions en que aquest ha de ser 
amortitzat. Si no hi ha acord, l’Ajuntament posarà a disposició dels creditors la 
diferència entre el valor nominal de les emissions i les quantitats percebudes fins el 
moment de la resolució tant en concepte d’interessos com d’amortitzacions parcials.     
 
Clàusula 15.- Infraccions i sancions 
 
1.- Les infraccions en les que pugui incórrer GIACSA per raó de la gestió dels serveis 
es classificaran en lleus, greus i molts greus, d’acord amb el Plec de Condicions, 
annex al present Contracte-programa. 
 
2.- L’incompliment per part de l’Ajuntament de Camprodon dels deures assumits en 
virtut del present Contracte-programa, faculten a GIACSA per  proposar al CONGIAC 
la derogació de l’encàrrec efectuat per aquest i la denúncia d’aquest document. A 
aquests efectes el procediment a aplicar per aquesta denúncia serà el següent: 
 

a) GIACSA notificarà a l’Ajuntament de Camprodon d’incompliment que se li 
imputa, amb indicació dels perjudicis que produeix a l’explotació o a GIACSA. 

b) L’ajuntament podrà efectuar al·legacions per un termini màxim de 15 dies. 
c) Vistes les al·legacions, aquestes seran resoltes per GIACSA, que emetrà 

resolució acceptant-les, en quin cas s’arxivarà el procediment, o denegant-les, 
en quin cas es donarà trasllat al CONGIAC de la proposta per la derogació de 
l’encàrrec de GIACSA i denúncia. 

 
 
Clàusula 16.- Modificació del contracte 
 
1.- D’ofici o a instància de GIACSA, l’Ajuntament pot introduir en el Contracte-
programa les modificacions que l’interès públic exigeixi i, entre d’altres, la variació de 
la qualitat, la quantitat, el temps i el lloc de les prestacions en què consisteix 
l’abastament d’aigua a la població. 
 
2.- Les modificacions han de preservar l’equilibri econòmic i financer del Contracte-
programa per algun o varis dels mitjans següents: 
 

a) La modificació de les tarifes del servei. 

b) L’atorgament de la compensació econòmica que correspongui. 

c) La pròrroga d’aquest Contracte-programa. 

d) La reprogramació de les actuacions previstes al Pla Director d’Abastament. 

 Clàusula 17.- Extinció del contracte   
 
1.- El Contracte-programa s’extingeix per alguna de les causes següents: 
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a) Pel transcurs de la durada inicial per la qual s’atorga el Contracte-programa o 
de les seves pròrrogues. 

 
b) Per resolució anticipada de mutu acord entre l’Ajuntament i el CONGIAC. 
 
c) Per resolució anticipada per causa imputable a GIACSA. 

 
d) Per resolució anticipada de l’Ajuntament per causa no imputable a GIACSA.  

 
2.- Procedeix resoldre el Contracte-programa per causa imputable a GIACSA en els 
supòsit següents: 
 

a) Per incompliment molt greu de les obligacions essencials establertes en aquest 
contracte que afectin la continuïtat i la regularitat de la prestació o la salut dels 
usuaris. 

 
b) Quan, aixecada la intervenció, GIACSA torni a incórrer en les infraccions que 

l’han determinat o en d’altres que també la determinen. 
 

c) Per impedir o menyscabar les potestats de direcció i control del servei que 
corresponen a l’Ajuntament. 

 
d) Per incórrer en alguna de les infraccions molt greus tipificades en aquest 

Contracte-programa.  
 
3.- L’extinció o resolució del Contracte-programa s’ha d’acordar per l’Ajuntament previ 
procediment administratiu, amb audiència del CONGIAC i de GIACSA i, si és del cas, 
l’atorgament d’un termini suficient per esmenar les deficiències que poden causar 
l’extinció o resolució. 
 
4.- Sigui quina sigui la causa de resolució del contracte programa, l’Ajuntament o 
l’entitat que aquest designi com a gestora i/o prestadora dels serveis objecte del 
present contracte programa, assumiran la totalitat del personal contractat per GIACSA, 
subrogant-se per successió d’empresa en els drets i obligacions dels contractes de 
treball vigents a la data de finalització del contracte 
 
Clàusula 18.- Indemnització per resolució anticipada 
 
1.- En els diferents supòsits de resolució, l’Ajuntament abonarà a GIACSA l’import de 
les inversions realitzades per raó d’expropiació o adquisició de terrenys, execució 
d’obres i adquisició de béns necessaris per a l’explotació dels serveis, tenint en 
compte el seu grau d’amortització. Anàlogament, es valoraran els drets indemnitzatoris 
que corresponguin en funció dels compromisos contrets per GIACSA en relació al 
contracte que es vol resoldre. La quantitat resultant es fixarà en el termini de sis 
mesos. 
 
2.- Si GIACSA hagués comptat entre els seus recursos amb el finançament de tercers 
previst a la clàusula 14 d’aquest Contracte-programa, només li serà abonat el sobrant 
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després de liquidades les obligacions contretes amb els creditors, en el termes 
previstos a l’apartat 4 de la referida clàusula. 
 
Clàusula 19.- Interpretació del Contracte-programa 
 
1.- La interpretació d’aquest Contracte-programa i la resolució dels dubtes i incidències 
que susciti el seu compliment,  execució, modificació i resolució correspon a una 
Comissió paritària de seguiment integrada per dos representants de l’Ajuntament i dos 
de GIACSA, que estarà presidida per un representant del CONGIAC. Els acords i les 
resolucions que adopti aquesta comissió seran executius per les parts, sense perjudici 
de la seva impugnació segons la clàusula següent. 
 
Clàusula 20.- Naturalesa del Contracte-programa i jurisdicció competent 
 
Aquest Contracte-programa té naturalesa administrativa i els conflictes que puguin 
sorgir envers el seu compliment, execució, modificació, resolució o interpretació resten 
subjectes al coneixement de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
El Sr. Josep Juncà en nom del Grup Municipal PSC-IdeC fa una extensa exposició del 
contingut del contracte i els seus annexos. Manifesta que l’Ajuntament com a membre 
del Consoci n’és un gestor i n’és un beneficiari. Explica que al regular el servei de 
l’aigua reverteix al municipi el seu bon funcionament. Fa constar que té una durada 
fins l’any 2026 però que al mateix temps sempre que es consideri oportú es pot  deixar 
sense efecte.  
 
El Sr. Birba, en nom de (CiU) anuncia la votació en contra del seu grup, motivant que 
reitera que el contracte d’adhesió envaeix les competències municipals. Fa esment a 
diferents punt del contracte i afirma que no hi estant contemplats el nuclis de 
Camprodon ni les inversions.  
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que en els annexos al contracte hi consten les 
inversions i els costos del servei a la Vila i als diferents nuclis.  
 
El Sr. Juncà i el Sr. Birba segueixen intercanviant opinions en relació al contingut del 
contracte. 
 
El Sr. Alcalde intervé per recordar que la Llei d’Hisendes Local no permet obtenir 
benefici amb les taxes excepte per finançar inversions i que a partir d’ara el consum 
dels edificis municipals es facturarà als usuaris del servei municipal.  
 
El Sr. Collboni en nom d’ESQUERRA-AM manifesta que aquest contracte lliga de peus 
i mans a l’Ajuntament de Camprodon que fins i tot, el mateix Ajuntament, haurà de 
pagar aigua i reiterà que es privatitzarà l’aigua del municipi. Demana si es subroga el 
personal adscrit al servei.  
 
El Sr. Josep Juncà li respon que si.  
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Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels membres, 
presents, del Grup Municipal PSC-IdeC i quatre vots en contra dels tres regidors del 
Grup CiU i del regidor del Grup ESQUERRA-AM.   
 
 
6.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A LA REALITZACIÓ 
D’INVERSIONS PER A ACTUACIONS D’ABASTAMENT EN ALTA. 
 
Vista la Resolució dictada pel gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) el dia 18 de 
desembre de 2008 per la qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Camprodon per 
import de CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 
(59.618,19€) per tal d’implementar l’actuació “Canvi de canonada d’impulsió des del 
bombament camí de la Quera fins al dipòsit de baix a la urbanització de Font-Rubí i 
Camprodon”, d’acord amb la convocatòria de subvencions per a la realització 
d’inversions per a actuacions d’abastament en alta, 
 
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
1r.- ACCEPTAR la subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
2n.- FACULTAR a l'Alcalde, el 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. 
 
3r.- TRAMETRE certificat d’aquest acord a l’ACA. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
7.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU  ISAAC ALBÉNIZ 
DE CAMPRODON I APROVACIÓ DELS ESTATUTS QUE L'HAN DE REGIR. 
 
Atesa la conveniència de disposar d'una organització diferenciada per gestionar els béns 
que contitueixen del fons del Museu dedicat al Compositor Isaac Albéniz i promocionar, 
divulgar i estudiar la personalitat i l'obra de l'insigne compositor i músic Isaac Albéniz com 
a català universal nascut a Camprodon. 
 
Atès que la fórmula que s'estima més idònia és la d'organisme autònom de caràcter 
administratiu. 
 
Atès que per tal de constituir l'organisme autònom corresponent cal que el Ple de 
municipal ho aprovi inicialment i sotmeti d'acord amb l'article 201 del reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la constitució de la "Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz de Camprodon ", organisme autònom de caràcter administratiu, per a la gestió 
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dels béns que han d'integrar el fons del Museu Isaac Albéniz, què tindrà adscrits,  i 
promocionar, divulgar i estudiar la personalitat i l'obra de l'insigne compositor i músic 
Isaac Albéniz com a català universal nascut a Camprodon, i aprovar així mateix els seus 
Estatuts. 
 

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 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  

 
El Sr. Alcalde explica que el estatus que avui s’aproven inicialment s’han adaptat a la 
normativa legal vigent .Que es reemprèn l’activitat de la Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz de Camprodon, un compromís del Consistori amb la família Alzamora Albéniz, 
que es va deixar sense efecte amb motiu de l’obligació de contractar una persona  
titulada superior que no es podia sufragar.   
 
El Sr, Alcalde demana als portaveus del grups municipals que acceptin la representació 
dins dels Estatus de la Fundació i tots ells accepten.  
 
El Sr. Birba, en nom de (CiU) demana com ha funcionat la Fundació fins ara.  
 
El Sr. Alcalde li respon que només s’ha congelat l’activitat a nivell fiscal en canvi 
administrativament no ha deixat mai de funcionar. 
 
El Sr. Alcalde aprofita per anunciar al Ple que la Generalitat de Catalunya ha declarat 
l’any 2009 “Any Albéniz” amb motiu de la commemoració del centenari de la mort del 
músic i compositor camprodoní.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  

 
8.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A 
“DANSA NACIONAL DE CATALUNYA”.  

Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un arrelament 
al Principat de Catalunya. 

Atès que de la sardana se n’extreu un seguit de valors democràtics i a favor dels drets 
humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració, la 
igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de 
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnia. 

Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana i el moviment social que la promou, 
la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element de vertebració. 

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
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Únic: DEMANAR formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en formen 
part que es declari la sardana com a “dansa nacional de Catalunya”. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
9.- ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES CORRESPONENTS A LA 
GESTIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DEL TERME 
MUNICIPAL DE CAMPRODON AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS. 
 
Considerant que actualment el Consell Comarcal del Ripollès du a terme la 
gestió del sistema de sanejament en alta de la comarca del Ripollès, i 
s’encarrega de l’explotació, manteniment i conservació mitjançant una 
empresa privada a través d’un contracte de gestió de servei públic. 
 
Vist que de conformitat amb el que disposa el DL 3/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació la gestió de les 
instal·lacions de sanejament en entitats supramunicipals que actuïn com a 
administracions actuants territorials, amb estructura tècnica i administrativa 
suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració 
dels recursos públics. 
 
L’Ajuntament de Camprodon per acord del plenari municipal en sessió 
celebrada en data de 4 de juny de 2004 va acordar delegar a favor del Consell 
Comarcal del Ripollès les competències necessàries per a la gestió i 
funcionament de la depuradora d’aigües residuals de Camprodon. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès per acord del plenari comarcal en sessió 
celebrada en data de 22 de desembre de 2008 va acordar derogar el 
Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals de la comarca del 
Ripollès, aprovat definitivament pel Ple del Consell Comarcal el 21 de febrer 
de 1994 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 72, de 
30 de maig de 1995 i modificat per acord del plenari comarcal en sessió 
celebrada en data 11 de gener de 2000 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 48 de data 13 d’abril de 2000 i va acordar aprovar 
un nou Reglament. 
 
En el nou Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals es preveu la 
competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexió d’abocament a 
la xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de sanejament 
municipal que aboqui indirectament a col·lector prèvia delegació dels 
ajuntaments afectats. Així mateix, es preveu la competència del Consell 
Comarcal per realitzar les inspeccions i expedients sancionadors de les 
empreses que es troben connectades a col·lector comarcal directament o bé 
indirectament a través de la xarxa de sanejament municipal. 
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Entenent com a sistemes de sanejament en alta del terme municipal de 
Camprodon les instal·lacions públiques formades pels col·lectors en alta, les 
seves estacions de bombament i les depuradores d’aigües residuals. 
 
Considerant que la delegació de competències de la gestió esmentada implica, 
per la seva correcta execució, l’acceptació del Reglament regulador 
d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Ripollès (BOP), ja que 
aquest és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la 
comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de 
sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès (art.2) en el 
marc de la legislació autonòmica aplicable, (actualment DL 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de serveis públics de sanejament). 
 
Considerant que l’esmentat Reglament regula les competències al Consell 
Comarcal del Ripollès dels permisos d’abocament d’aigües residuals per a la 
utilització directa o indirecta de la xarxa comarcal, dels programes de reducció 
de la contaminació, de les prohibicions i limitacions dels abocaments, de la 
funció inspectora i del règim d’infraccions i sancions dels usuaris en el marc de 
l’esmentada legislació autonòmica. 
 
Per tot l’exposat, el Ple corporatiu acorda per majoria dels membres 
presentats a la sessió: 
 
PRIMER.- REVOCAR l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada 
en data de 4 de juny de 2004.  
 
SEGON.- DELEGAR LES COMPETÈNCIES DE SANEJAMENT EN ALTA i la 
conseqüent gestió dels sistemes de sanejament en alta corresponents al 
municipi de Camprodon al Consell Comarcal del Ripollès en l’exercici de les 
competències d’aquest municipi en matèria de tractament d’aigües residuals 
establertes per l’article 66.3.I, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, 
DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament, atesa la major 
especialització, infrastructura i personal que en aquest àmbit ja disposa el 
Consell Comarcal. 
 
TERCER.- DELEGAR EXPRESSAMENT les competències d’autorització de 
connexions a la xarxa de sanejament municipal que aboqui indirectament a la 
xarxa de col·lector i DELEGAR expressament la funció inspectora de la xarxa 
de sanejament municipal i la funció sancionadora de tots els abocaments 
indirectes a col·lector que estiguin connectats a la xarxa de sanejament 
municipal. 
 
QUART.- ADHERIR-SE, en el marc del que disposa la legislació autonòmica 
esmentada al punt anterior, al Reglament regulador d’abocaments d’aigües 
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residuals a la comarca del Ripollès (BOP, de ) “d’aplicació en l’àmbit dels 
terme municipal que integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües 
residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal 
del Ripollès (art.2), que atorga al Consell Comarcal del Ripollès les 
competències de: autorització d’abocament d’aigües residuals directa o 
indirecta a la xarxa; prohibicions i limitacions dels abocaments; funcions 
d’inspecció, control i sanció als usuaris; i programes de reducció de la 
contaminació. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i al 
Consell Comarcal del Ripollès per al seu coneixement i l’inici de les tasques 
necessàries per establir les condicions d’un efectiu traspàs de la gestió. 
 
SISÈ- FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, a l’alcalde o persona 
en qui delegui perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui la 
documentació oportuna per a l’execució de l’anterior acord. 

 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
 
10.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE SOL·LICITUD 
D’INCLUSIÓ DE L’OBRA «CONDICIONAMENT DE DIVERSOS CARRERS AL NUCLI 
HISTÒRIC DE CAMPRODON» AL FEIL. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament adoptat el dia 9 de gener  
de 2009, la redacció literal del qual es transcriu a continuació: 
 
“Sol·licitud de participació en el Fons Estatal d’Inversions Locals (FEIL) per a  
l’execució de l’actuació “Condicionament de diversos carrers al nucli històric de 
Camprodon”. 
 
Vist el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL) i un fons especial de l’estat per a la dinamització de l’economia 
i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, publicat 
al BOE núm. 290, de 2 de desembre  de 2008; 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon té atribuïda una subvenció màxima de QUATRE-
CENTS QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS DOS EUROS (445.302.-€), IVA inclòs; 
 
Atès que és d’interès pel municipi de Camprodon l’execució de l’actuació titulada 
“Condicionament de diversos carrers al nucli històric de Camprodon” per import de 
CENT QUARANTA-VUIT MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (148.089,64€), IVA inclòs; dins el marc del Fons Estatal d’Inversió Local; 
 
la Junta de Govern Local ACORDA: 
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1r.- APROVAR la realització de la inversió “Condicionament de diversos carrers al 
nucli històric de Camprodon”, per un import total de CENT QUARANTA-VUIT MIL 
VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (148.089,64€), IVA 
inclòs. 
 
2n.- SOL·LICITAR al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de l’actuació 
“Condicionament de diversos carrers al nucli històric de Camprodon”, del municipi de 
Camprodon, per un import total de CENT QUARANTA-VUIT MIL VUITANTA-NOU 
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (148.089,64€), IVA inclòs, dins el marc 
del Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
3r.- Fer constar que l’actuació no està inclosa al pressupost de 2009. 
 
4t.- Fer constar que es preveu que les actuacions ocuparan entre tres i quatre operaris 
dels quals és previsible que dos siguin de nova contractació de treballadors desocupats. 
 
5è.- ACCEPTAR expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i adoptar el 
compromís de l’execució de l’actuació subvencionada. 
 
6è.- FACULTAR l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin 
necessàries per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i 
adjudicació de l’obra per procediment urgent de conformitat al RDL 9/2008, de 28 de 
novembre. 
 
7è.- TRAMETRE aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona 
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans 
telemàtics o ordinaris que siguin preceptius.” 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
1r.- RATIFICAR l’acord de sol·licitud de participació en el Fons Estatal d’Inversions 
Locals (FEIL) per a  l’execució de l’actuació “Condicionament de diversos carrers al 
nucli històric de Camprodon” adoptat per la Junta de Govern del dia 9 de gener de 
2009. 
 
2n.- FACULTAR a l'Alcalde, el 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 dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
11.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE SOL·LICITUD 
D’INCLUSIÓ DE L’OBRA «REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA ESPANYA» AL FEIL. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament adoptat el dia 9 de gener  
de 2009, la redacció literal del qual es transcriu a continuació: 
 



26 

“Sol·licitud de participació en el Fons Estatal d’Inversions Locals (FEIL) per a  
l’execució de l’actuació “Reurbanització de la Plaça Espanya”. 
 
Vist el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL) i un fons especial de l’estat per a la dinamització de l’economia 
i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, publicat 
al BOE núm. 290, de 2-12-2008; 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon té atribuïda una subvenció màxima de QUATRE-
CENTS QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS DOS EUROS (445.302.-€), IVA inclòs; 
 
Atès que és d’interès pel municipi de Camprodon, l’execució de l’actuació titulada 
“Reurbanització de la Plaça Espanya” per import de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL 
DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (297.212,34€), IVA 
inclòs; dins el marc del Fons Estatal d’Inversió Local; 
 
la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la realització de la inversió “Reurbanització de la Plaça Espanya del 
municipi de Camprodon, per un import total de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL 
DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (297.212,34€), IVA 
inclòs. 
 
2n.- SOL·LICITAR al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de l’actuació 
“Reurbanització de la Plaça Espanya”, del municipi de Camprodon, per un import total 
de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS (297.212,34€), IVA inclòs, dins el marc del Fons Estatal d’Inversió 
Local. 
 
3r.- Fer constar que l’actuació no està inclosa al pressupost de 2009. 
 
4t.- Fer constar que es preveu que les actuacions ocuparan entre sis i vuit operaris dels 
quals és previsible que entre dos i quatre siguin de nova contractació de treballadors 
desocupats. 
 
5è.- ACCEPTAR expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i adoptar el 
compromís de l’execució de l’actuació subvencionada. 
 
6è.- FACULTAR l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin 
necessàries per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i 
adjudicació de l’obra per procediment urgent de conformitat al RDL 9/2008, de 28 de 
novembre. 
 
7è.- TRAMETRE aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona 
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans 
telemàtics o ordinaris que siguin preceptius.” 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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1r.- RATIFICAR l’acord de sol·licitud de participació en el Fons Estatal d’Inversions 
Locals (FEIL) per a  l’execució de l’actuació “Reurbanització de la Plaça Espanya” 
adoptat per la Junta de Govern del dia 9 de gener de 2009. 
 
2n.- FACULTAR a l'Alcalde, el 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 dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
 
 
12.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE SOL·LICITUD 
D’INCLUSIÓ DE L’OBRA «CONSTRUCCIÓ D’APARCAMENTS A LA COSTINYOLA» 
AL FEDER. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament adoptat el dia 9 de gener  
de 2009, la redacció literal del qual es transcriu a continuació: 
 
“Sol·licitud de subvenció FEDER per a la Construcció d’aparcaments a la Costinyola. 
 
Vista l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2007-2013, i 
es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010. 
 
Atès que l’Ajuntament té aprovat el projecte “Construcció d’aparcaments a la 
Costinyola, segona fase”, per tal de dur a terme unes obres de remodelació en la zona 
coneguda com la Costinyola consistents en la construcció de seixanta aparcaments 
públics. 
 
Donat que l’Ajuntament té necessitat de finançament exterior per poder portar a terme 
el projecte, sense el qual és inviable qualsevol actuació d’aquesta mena, 
 
la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR la concessió d’una subvenció per import de DOS-CENTS 
NORANTA-QUATRE MIL TRENTA-NOU EUROS (294.039,00€) en base a la 
convocatòria de formalització del programa FEDER, quadrienni 2007-2010, oberta en 
virtut de l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, per tal de cofinançar 
l’execució del projecte “Construcció d’aparcaments a la Costinyola”, que puja un import 
total de 559.712,00 euros, i la redacció del projecte tècnic, que puja un import de  
28.366,00 euros. 
 
2n.- FACULTAR a l'Alcaldia presidència, el 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.” 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
1r.- RATIFICAR l’acord de sol·licitud de participació en el Fons Europeu de 
Desenvolupament Rural (FEDER) per a l’execució de l’obra “Construcció 
d’aparcaments a la Costinyola” adoptat per la Junta de Govern del dia 9 de gener de 
2009. 
 
2n.- FACULTAR a l'Alcalde, el 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 nou vots a favor dels sis 
membres presents del Grup Municipal PSC-IdeC i tres dels regidors del Grup CiU; i 
una abtenció del regidor del Grup ESQUERRA-AM 
 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA L’ALCALDIA. JUSTIFICACIÓ DE LA 
URGÈNCIA:  
 
El Sr. Alcalde justifica la urgència per incloure la moció en aquesta sessió ordinària del 
Ple en la necessitat de donar resposta a la petició del Consell Comarcal del Ripollès 
d’aprovació del conveni de representació i de ponderació de vot del Govern Territorial 
de Salut del Ripollès. 
 
Per unanimitat   dels deu membres presents dels onze que de fet i de dret formen el Ple de 
la Corporació s’aprova  l’apreciació de la urgència i s’autoritza la seva inclusió a l’ordre del 
dia de la sessió per a ésser debatuda a continuació .  
 
M.U.1.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE REPRESENTACIÓ I DE PONDERACIÓ DE 
VOT DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL RIPOLLÈS 
 
El Decret 38/2006, de 14 de març, regula la creació de governs territorials de salut, 
amb l’objectiu d’establir polítiques de proximitat al territori i de participació, mitjançant 
la compartició del govern de les competències sanitàries que ostenten l’Administració 
de la Generalitat i les administracions locals, i amb la finalitat de contribuir a la millora 
de la salut de la població. Aquest marc de col·laboració s’ha de desplegar a través de 
la constitució de diferents consorcis de govern territorials amb competències en l’àmbit 
de l’ordenació, priorització i coordinació dels recursos sanitaris dels seus territoris. 
 
Per tal d’endegar aquest projecte de nou model organitzatiu de la sanitat catalana, el 
Decret preveu l’adopció d’acords específics amb les administracions locals, concebuts 
com a pactes de salut en els diferents territoris, amb la finalitat de facilitar el 
desenvolupament dels processos de col·laboració i descentralització de forma 
equilibrada. 
 
En data 20 d’abril de 2007 es va signar el Pacte per a la Salut al Ripollès entre el 
Departament de Salut i els ajuntaments de la comarca, data que va representar l’inici 
del procés de constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès. 
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El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en data 8 de maig de 2007, va aprovar i 
ratificar el Pacte de Salut i també va aprovar inicialment la constitució del Consorci del 
Govern Territorial de Salut del Ripollès i els seus Estatuts.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Camprodon, en sessió de 27 d’abril de 2007 va aprovar i 
ratificar el Pacte de Salut per al Ripollès, així com va aprovar inicialment la constitució 
del Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès, i els seus Estatuts, delegant 
la tramitació de l’expedient fins a la Constitució del Consorci al Consell Comarcal del 
Ripollès. 
 
L’acord d’aprovació i el text del projecte d’estatuts es van sotmetre a informació 
pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicacions al DOGC núm. 5061 de 
data 1 de febrer de 2008 i al BOP de Girona núm. 24  de data 4 de febrer de 2008, 
sense que es presentessin al·legacions, ni reclamacions al respecte; en conseqüència 
els esmentats acords han esdevingut definitivament aprovats. 
 
En data 3 de juny de 2008, el Departament de Salut va aprovar la constitució del 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès i l’aprovació dels seus Estatuts, 
aquest acord ha estat publicat en el DOGC, núm. 5152 de 13 de juny de 2008. 
 
L’article 17.6 dels estatuts dels Govern Territorial de la Salut preveu que la ponderació 
de vot en el Consell Rector del Govern de la Salut es realitzarà d’acord amb els barem 
següents: Generalitat de Catalunya 50 % i Entitats locals 50%. 
 
Vist el conveni de representació i de ponderació de vot del Govern Territorial de Salut 
del Ripollès, que s’ha de formalitzar d’acord amb allò que preveu l’article 17.7 dels 
mateixos estatuts,  en els quals es preveu la ponderació del vot del 50% dels ens 
locals de la comarca del Ripollès; 
Atès el dictamen favorable sobre l’aprovació del conveni de representació i de 
ponderació de vot del Govern Territorial de Salut del Ripollès, adoptat pel Consell 
d’Alcaldes de data 14 d’octubre de 2008, 
 
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de representació i de ponderació de vot del Govern 
Territorial de Salut del Ripollès. 
 
SEGON.- NOMENAR el senyor Martí Pujol i Suriñach, tercer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Camprodon, com a vocal titular del Consell Rector del Govern 
Territorial de la Salut del Ripollès, en representació dels municipis de la Vall de 
Camprodon (Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases, Sant Pau de Segúries i 
Molló). 
 
TERCER.- TRAMETRE una certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del 
Ripollès per tal que sigui remés als Serveis Territorial de Salut als efectes 
corresponents. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat  dels deu membres 
presents dels onze que de fet i de dret integren el Ple.  
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13.- PRECS I PREGUNTES  
 
1.- Presentades pel Grup Municipal de CIU:  
 
a) Demanant que s’iniciï expedient per a declarar al Dr. Lluis Martínez Sistach, cardenal 
arquebisbe de Barcelona, fill adoptiu de Camprodon.  
El Sr. Alcalde respon que no té cap inconvenient en convocar la comissió d’estudi.  

 
b) Demanant garanties de la reubicació de la Capella del Roure i proposant que és deixi 
constància, un cop hagi estat traslladada, de la seva existència en el c/. Freixenet.  
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que s’activarà el mecanisme adient per deixar constància 
de la ubicació actual de la Capella del Roure. Informa també al Ple que tant la propietat del 
terreny on es pretén ubicar la capella com el Bisbat han aprovat el trasllat. En tot cas és 
necessària l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
  
c) Demanant que s’iniciï la recuperació de totes les rajoles que contenen diverses màximes 
i dites, i que estaven ubicades en els diferents carrers de la Vila.  
 
El Sr. Alcalde recorda als regidors/es assistents que la modificació puntual del Pla General 
d’ordenació urbana, relativa a les condicions de protecció de les edificacions de la zona del 
centre històric regula que els elements de configuració del patrimoni local, han de ser 
conservats i és obligatòria la reproducció a la façana.  
 
El Sr. Birba avança que la moció que el seu grup presentarà inclourà un inventari de les 
existents i de les que existien i han desaparegut i proposa de reconstruir-les i/o recuperar-
les.  

 
d) Demanant informació sobre l’estat de la construcció de la palanca que surt des de la 
plaça. Dr. Robert.  
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que un cop obtingut l’informe favorable de l’ACA estava 
previst reiniciar les obres el dia 7 de gener, lamentablement i amb motiu del les nevades i 
gelades posteriors ha estat impossible. El tècnics municipals li han anunciat que està 
previst reiniciar les obres el dia 23 de febrer.  
 
2. El Sr. Birba  pregunta sobre la liquidació del Festival de Música Isaac Albéniz.  
 
El Sr. Alcalde  respon que no està acabada. 

 
3. El Sr. Birba  fa constar que ha observat una esquerda en el pont del Camí de la 
Cerdanya.  
 
El Sr. Guillaumes respon que no en tenia constància que els tècnics en faran una 
inspecció ocular.  
 
4. El Sr. Birba demana la valoració dels danys causats per les nevades. 
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El Sr. Juncà  respon que des del 26 de desembre al 26 de gener l’import aproximat de 
les màquines és de 15.352 € i un promig de 4 persones treballant en cada actuació.  
 
El Sr. Guillaumes afegeix que el terme municipal és molt gran que van tenir veritables 
problemes a la zona del Font Rubí per obrir camí.  
Diferents regidors intervenen per opinar sobre les zones on s’actua i les què són  
prioritàries.  
 
El Sr. Alcalde agraeix l’operatiu continu de treballdors/es oferint informació.  
 
5. El Sr. Birba  pregunta quan s’incorpora el nou vigilant municipal i si està previst un 
ajudant.  
 
El Sr. Alcalde respon que el dia 2. Afegeix que es tracta d’un professional que té una 
preparació apropiada per a realitzar les tasques que se li encomanin. Que per al 
proper pressupost la plantilla s’incrementa amb un auxiliar de vigilant.  
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que una de les tasques que es té previst encomanar a 
l’auxiliar de vigilant és el control de tancament de carrers, ocupació de la via pública, 
correcta utilització dels contenidors de deixalles i comportament dels animals fent 
complir a la propietat l’ordenança reguladora de tinença.  
 
El Sr. Alcalde informa als portaveus dels grups municipals que properament tindrà lloc 
la reunió anual que es manté amb el cap del Mossos el qual informa de les actuacions 
del cos que han realitzat al llarg de l’any.  
6. El Sr. Collboni pregunta qui va pagar la formació a l’Escola de Policia de Catalunya 
de l’anterior vigilant municipal.  
 
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament de Camprodon. 
 
7. El Sr. Collboni opina que la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya en comptes de denunciar el rètol anunciador de la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon dins d’aquest terme municipal hauria de 
realitzar treballs de reparació a la zona de la rotonda de l’entrada Sud de la Vila i 
arreglar les senyals caigudes i la il·luminació.  
 
El Sr. Alcalde respon que efectivament mentre no s’il·lumini correctament es pot 
produir un accident. 
 
8. El Sr. Collboni demana informació sobre les obres de la II fase de Cal Marqués. 

El Sr. Alcalde respon que s’estan construint els tancaments I es cobreix el pont  fins el 
Convent del Carme. Ofereix als regidors realitzar conjuntament una visita d’obres.  

9. El Sr. Collboni recorda a l’alcalde que tenen pendent la visita al Jardí Botànic.  

10. El Sr. Collboni pregunta si s’ha cremat la llenya existent a la muntanya de  Sant 
Antoni. 
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El Sr. Guillaumes respon que es durà a terme a partir de març quan estarà permesa la 
crema.  

11. El Sr. Collboni demana informació sobre els actes que estan previstos  i el pressupost 
de què es disposa  amb motiu del Centenari de la mort d’Isaac Albéniz, pels quals el  
Ministeri de Cultura ha subvencionat amb 150.000 €. 

El Sr. Alcalde explica les gestions que s’han realitzat per obtenir subvencions, tant del 
Ministeri de Cultura, de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones i del INAEM (Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la Música) a la Diputació de Girona i a la Generalitat de 
Catalunya que declarant “Any Albéniz” ho ha fet pensant amb el centenari de la mort, any 
2009 i en l’any  2010 per commemorar el 150 è aniversari del naixement d’Isaac Albéniz. 

12. El Sr. Collboni explica que de vegades les mocions que s’aproven pel Ple a 
proposta  d’altres organismes, no tenen el contingut escaient com segurament 
contindria si fos una moció presentada des de l’Ajuntament, com és el cas la de 
titulada “Implementació d’un itinerari d’interpretació de l’espai natural protegit Riberes 
de l’Alt Ter”, o bé la proposta de moció per a la declaració de la sardana com a “dansa 
nacional de catalunya”.  

El Sr. Alcalde respon que efectivament és així.  

 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la 
sessió quan són les cero hores i disset minuts del dia 31 de gener de 2009, de tot el 
que jo, la secretària interventora acctal., en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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