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 MINUTA DE L’ACTA NÚM. 7/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 25 DE SETEMBRE  DE  2009 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
19:05 hores del dia 25 de setembre 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 Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

Comprovat que el quòrum d'assistents compleix 
allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la 
Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya, el 
Sr. President obre la sessió   per a tractar els 
assumptes inclosos a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30.07.2009) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON, L’AJUNTAMENT DE 

MONTAGUT I OIX I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS. 

4. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPRODON A LES CELEBRACIONS DE 
L’ANY MARAGALL ORGANITZAT PER LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRÉSTEC  PER IMPORT DE NOU-CENTS VINT MIL 
NOU-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA–SET CENTIMS (920.905,97 EUROS) DE 
CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA EL REIAL DECRET-LLEI 5/2009. 

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON 1/2009, RELATIVA A LES CONDICIONS DE LES 
INSTAL·LACIONS  EXTERIORS DE LES EDIFICACIONS. 

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
2/2009, RELATIVA ALS USOS ADMESOS A LES ZONES INDUSTRIALS DEL PLA DE SANT 
RAMON I LES ROCASSES.  

8. PRECS I PREGUNTES 
 

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

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30.0 7.2009) 
 
El Sr. Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de 
juliol de 2009.  
 
Sense esmenes ni correccions, s’APROVA per unanimitat  l’acta.    

 
 

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 
� Núria Mas i Soler 
� F. Xavier Collboni i Sala 
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2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 

a) INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.- Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
27.07.09 Relació aspirants noment. tribunals i inici processos selecció personal. 
30.07.09 Habilitació biblioteca celebració ple 30 de juliol.  
31.07.09 Nomenament secretària interventora acctal. 
06.08.09 Conformitat competició dies 22 i 23 d’agost zona del Nuassar. 
17.08.09 Delegació de l’alcaldia primer tinent d’alcalde 18 al 31 d’agost. 
24.08.09 Traslladant comunicació Ponència Ambiental exp. MA 001/2009. 
31.08.09 Concedint excedència voluntària de 12 mesos personal llar d’infants. 
01.09.09 Bases convocatòria línees d’actuació nens escolaritzats llar d’infants.  
02.09.09 Contractació temporal servei “Protecció i manteniment de zones naturals 

preiurbanes” 
02.09.09 Requeriment compareixença reiteració representació. 

 
El Sr. Daniel Birba, en relació amb el decret de 2 de setembre, de contractació 
temporal servei “Protecció i manteniment de zones naturals preiurbanes”, pregunta el 
nombre de contractats, els criteris de selecció i els objectius que es persegueixen.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es tracta d’un Pla d’Ocupació per a contractar persones en 
situació d’atur que no reben cap tipus d’ingrés en el conjunt de la unitat familiar. Indica 
que les contractacions s’ajusten a la memòria de la petició que va presentar 
l’Ajuntament i a les bases de la convocatòria i la selecció es fa a partir de la llista de 
candidats que aporta l’oficina d’ocupació de Ripoll que compleixen els requisits. 
Explica que, atès que al municipi no hi havia suficients candidats es va haver d’ampliar 
l’àmbit a la Vall de Camprodon i en total s’han contractat set persones que s’integren a 
la brigada municipal.  Afirma que aquest pla suposa cost zero per l’Ajuntament atès 
que està totalment subvencionat per la Generalitat. 
 
El Sr. Birba fa notar que, segons es desprèn del Decret del dia 27 de juliol,  es 
segueixen els procediments de selecció de personal, cosa que demostra que no s’han 
amortitzat les places vacants, contràriament al que es va dir per part de l’Alcalde.  
 
El Sr. Alcalde respon que es cobreixen les places vacants de la plantilla que estan 
relacionades al pressupost municipal tal com es va aprovar. Les places estan 
contemplades al pressupost i dotades econòmicament i ara toca cobrir-les seguint el 
procediment legal a l’efecte; afirma.  
 
b). INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.- Junta 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  
20/2009 24 de juliol de 2009 
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21/2009 14 d’agost de 2009 
22/2009 04 de setembre de 2009 

 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAM PRODON, 
L’AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX I EL CENTRE DE TELEC OMUNICACIONS I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE C ATALUNYA PER 
A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUN ICACIONS.           
       
Atès que la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya ha 
engegat el Pla Catalunya Connecta, que té com a finalitat detectar i solucionar les 
mancances dels serveis de telecomunicacions de ràdio a tot el territori de Catalunya.  
 
Vist que el municipi de Camprodon, concretament els nuclis de Rocabruna i Beget, és 
un dels afectats per les deficiències de cobertura, en el qual és necessari construir-hi 
una nova infraestructura de telecomunicacions, que anomenarem “Camprodon-
Rocabruna II” amb capacitat per donar serveis de televisió digital terrestre, i en un futur 
de difusió de canals de televisió, a d’altres operadors de telecomunicacions amb els 
quals s’arribi a acords i de xarxes i serveis corporatius de telecomunicacions. 
  
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Camprodon, l’Ajuntament de 
Montagut i Oix i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una infraestructura de 
telecomunicacions. 
  
Segon.-  INSTAR 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. 
 
Tercer.- TRAMETRE certificació d’aquest acord al Centre de Telecomunicacions i de les 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya . 
 
El Sr. Alcalde explica que l’objectiu és cobrir la zona d’ombra en la que no es rep 
senyal de TV, de telefonia mòbil ni de banda ampla, a través del pla de la Generalitat; 
cosa que serà possible gràcies a la bona entesa institucional entre els ajuntaments de 
Camprodon i Montagut i Oix i la Generalitat; i la bona predisposició del propietari dels 
terrenys on s’ubicarà l’antena.  Considera que es tracta d’una bona notícia el fet de 
que es pugui fer arribar aquest servei als afectats.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat  dels onze 
membres que de  fet i de dret integren el Ple.  
 
 
4.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPRODO N A LES 
CELEBRACIONS DE L’ANY MARAGALL ORGANITZAT PER LA IN STITUCIÓ DE 
LES LLETRES CATALANES DE LA GENERALITAT DE CATALUNY A. 
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Vista la iniciativa duta a terme per la Institució de les Lletres Catalanes de la 
Generalitat de Catalunya relativa a les celebracions de l’ANY MARAGALL i els 
objectius que s’hi reflexen.  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió del municipi de Camprodon a les celebracions de l’ANY 
MARAGALL. 
  
Segon.- INSTAR 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. 
 
Tercer.- TRAMETRE certificació d’aquest acord a l’Oficina de l’Any Maragall de la 
Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Alcalde remarca la important vinculació del municipi amb el poeta Joan Maragall.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat  dels onze 
membres que de  fet i de dret integren el Ple.  
 
 
5.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRÉSTEC  PER IMPOR T DE NOU-CENTS 
VINT MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA–SET CENTI MS (920.905,97 
EUROS) DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE DISPOSA EL REIAL  DECRET-LLEI 
5/2009. 
 
Atès que aquest Ajuntament va aprovar  en sessió plenària extraordinària celebrada el 
10 de juliol de 2009 la concertació d’una operació especial d’endeutament (R.D.L 
5/2009) en forma de préstec  per import de NOU-CENTS VINT MIL NOU-CENTS 
CINC EUROS AMB NORANTA–SET CENTIMS (920.905,97 Euros) de conformitat 
amb allò que disposa el Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d’abril , de mesures 
extraordinàries i urgents per facilitar a les Entitats Locals el sanejament dels deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms. 
 
Atès que es va acordar en l’anomenada sessió plenària adjudicar l’operació de préstec 
a l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 
 
Atès que en data 25 de juliol de 2009 es va  formalitzar el contracte de préstec 
esmentat davant de la notaria de Ripoll Sra. Inmaculada Raquel Castro Fornieles. 
 
Atès que en la  clàusula QUARTA de l’esmentat contracte de préstec hi figura el 
següent text: 
 
“La durada d’aquest contracte està determinada per la fracció d’aquest trimestre 
natural i de vuit trimestres naturals de carència (on només es liquidaran interessos 
sobre el capital prestat) més setze trimestres naturals d’amortització de capital més 
interessos sumant un total de vint-i-quatre trimestres naturals consecutius. 
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La data de pagament de la fracció d’aquest trimestre natural serà el dia 1 d’octubre de 
2009 essent la resta de quotes pagaderes per trimestres vençuts a partir d’aquesta 
data el primer dia del mes següent al període transcorregut essent la primera quota de 
pagament d’interessos en el període de carència el dia 1 de gener de 2010 i la darrera 
en aquest període de carència el dia 1 d’octubre de 2011. 

La devolució de capital  del préstec s’haurà d’efectuar un cop transcorregut el període 
de carència mitjançant el pagament de setze quotes trimestrals iguals i consecutives, 
que meriten l’últim dia de cada trimestre natural. La primera de cadascuna d’aquestes 
quotes es pagarà el dia 1 de gener de 2012 i la última el 1 d’octubre de 2015. 

L’import de cadascuna d’aquestes quotes d’amortització de capital és de 
CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS AMB SEIXANTA DOS 
CENTIMS (57.556,62,- Euros), que s’han de fer efectives, junt amb els interessos que 
s’hagin produït, ja que ambdós conceptes constitueixen un únic pagament, el dia 
immediat següent al de la seva meritació. 

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona està facultada per carregar trimestralment 
en el compte de la part prestatària les quantitats corresponents. 

La part deutora pot efectuar amortitzacions parcials anticipades, sempre que 
representin, com a mínim, una quantitat equivalent a un cinc per cent del capital 
prestat.” 

 
Atès que, per exigències de la normativa legal d’aplicació,  el text hauria de quedar 
rectificat de la manera que s’indica a continuació: 
 
“La durada d’aquest contracte està determinada per la fracció d’aquest trimestre 
natural i de SET trimestres naturals de carència (on només es liquidaran interessos 
sobre el capital prestat) més setze trimestres naturals d’amortització de capital més 
interessos sumant un total de VINT-I-TRES trimestres naturals consecutius. 

La data de pagament de la fracció d’aquest trimestre natural serà el dia 1 d’octubre de 
2009 essent la resta de quotes pagaderes per trimestres vençuts a partir d’aquesta 
data el primer dia del mes següent al període transcorregut essent la primera quota de 
pagament d’interessos en el període de carència el dia 1 de gener de 2010 i la darrera 
d’aquest període de carència el dia 1 DE JULIOL DE 2011. 

La devolució de capital del préstec s’haurà d’efectuar un cop transcorregut el període 
de carència mitjançant el pagament de setze quotes trimestrals iguals i consecutives, 
que meriten l’últim dia de cada trimestre natural. La primera de cadascuna d’aquestes 
quotes es pagarà el dia 1 D’OCTUBRE DE 2011 i la última el 1 DE JULIOL DE 2015. 

L’import de cadascuna d’aquestes quotes d’amortització de capital és de CINQUANTA 
SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS AMB SEIXANTA DOS CENTIMS 
(57.556,62,- Euros) que s’han de fer efectives, junt amb els interessos que s’hagin 
produït ja que ambdós conceptes constitueixen un únic pagament, el dia immediat 
següent al de la seva meritació. 

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona està facultada per carregar trimestralment 
en el compte de la part prestatària les quantitats corresponents. 
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La part deutora pot efectuar amortitzacions parcials anticipades, sempre que 
representin, com a mínim, una quantitat equivalent a un cinc per cent del capital 
prestat.” 

Atès que correspon concórrer davant Notari i procedir a formalitzar en escriptura 
pública la rectificació que es proposa i ratificar  que la resta del contingut del contracte 
de préstec es manté inalterable tal com es va signar en el seu dia.  
 
Al Ple es proposa:  
 
PRIMER.- APROVAR  la rectificació del contracte de préstec  per import de NOU-
CENTS VINT MIL NOU-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA–SET CENTIMS 
(920.905,97 Euros) de conformitat amb allò que disposa el Reial Decret-Llei 5/2009, de 
24 d’abril , de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les Entitats Locals el 
sanejament dels deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, adjudicat a 
l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per acord del Ple del dia 10 de juliol 
de 2009 i formalitzat davant de la Notària de Ripoll, Sra. Inmaculada Raquel Castro 
Fornieles,  en data 25 de juliol de 2009. 
 
SEGON.- RATIFICAR  que la resta del contingut del contracte de préstec es manté 
inalterable tal com es va signar en el seu dia.  
 
TERCER.- FACULTAR i instar al Sr. Alcalde, Sr. Esteve Pujol i Badà,  per a la 
formalització de la rectificació del contracte de préstec aprovada i quantes actuacions 
consideri necessàries per a l’efectivitat dels acords precedents.  
 
El Sr. Alcalde indica que es tracta d’ajustar el termini d’amortització a l’exigència de la 
norma legal que el regula i al pla de sanejament aprovat, fent desaparèixer el darrer 
termini trimestral.  
 
El Sr. Xavier Sala mostra el desacord del  Grup Municipal de CiU i afirma que és un 
gran problema perquè es deixarà una empremta molt dura per als que vinguin en la 
propera legislatura. Es pregunta què passarà d’aquí a un any quan ara s’ha hagut de  
contractar un préstec de més de 920.000 euros per pagar als proveïdors. Expressa 
l’oposició taxativa i la seva preocupació pel futur del municipi.  
 
El Sr. Xavier Collboni  indica que ja va expressar l’opinió del  Grup d’Esquerra-AM i ara 
ratifica la seva oposició a aquest préstec perquè hipoteca el futur del municipi.  
 
El Sr. Alcalde respon que són arguments repetits i ja coneguts per tothom. No obstant, 
indica, cal tornar a deixar constància de que es tracta d’una actuació de govern 
responsable que ha permès avançar pagaments en una època tan difícil, cosa que ha 
suposat millorar la situació econòmica d’empreses subministradores i contractistes. 
Assegura que els membres de l’equip de govern estaran encantats, si guanyen les 
properes eleccions, de gestionar l’Ajuntament i les conseqüències econòmiques del 
préstec que s’ha d’amortitzar.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per set vots favorables  dels set 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, que suposen la majoria absoluta  del 
nombre de membres que de fet i de dret formen el Ple,  i quatre vots en contra dels 
membres dels Grups de CiU i Esquerra-AM.      
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PU NTUAL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON 1/2009, REL ATIVA A LES 
CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS  EXTERIORS DE LES EDIFICACIONS. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 5 de juny de 2009, va aprovar 
inicialment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Camprodon 
1/2009 relativa a les condicions de les instal·lacions exteriors de les edificacions. 
  
 Atès que durant el termini d’exposició al públic, no s’han presentat al·legacions. contra 
l’expedient  de modificació puntual.  
 
Vist l’informe favorable Comissió Territorial del Patrimoni del Departament de Cultura, 
organisme afectat per raó de la seva competència sectorial que obra a l’expedient.  
 
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del Pla General d’ordenació 
urbana, redactada per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru, 1/2009 relativa a les 
condicions de les instal·lacions exteriors de les edificacions. 
     
Segon.- TRAMETRE còpia completa de l’expedient administratiu i del projecte a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva  aprovació definitiva. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat  dels onze 
membres que de  fet i de dret integren el Ple.  
 
 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUA L PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ 2/2009, RELATIVA ALS USOS ADMESOS A LES  ZONES 
INDUSTRIALS DEL PLA DE SANT RAMON I LES ROCASSES.  
 
Atesa la necessitat de modificar els usos admesos a les zones industrials del Pla de 
Sant Ramon i les Rocasses del terme municipal de Camprodon.  
 
Vista la proposta redactada per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru de data 23 de 
setembre de 2009. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
                                                                                                                                                                                                                                           
Primer. APROVAR inicialment la modificació puntual 2/2009 del Pla General 
d’ordenació urbana, redactada per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru. 
     
Segon.- SOTMETRE l'expedient a exposició pública durant un mes que es comptarà a 
partir de la data de l'última publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris 
de mes divulgació en l’àmbit municipal, als taulers d'anuncis municipals i al web 
municipal.  
 
El Sr. Birba fa notar que a l’expedient del Ple no hi havia l’informe tècnic al qual es 
refereix la proposta, motiu pel qual no van poder tenir coneixement dels termes 
exactes de la proposta.  Proposa que es deixi el tema per a ser inclòs en l’ordre del dia 
del proper Ple.  
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El Sr. Alcalde afirma que es tracta de la proposta que va explicar a la reunió de la 
Junta de Portaveus, l’objecte de la qual és tendir a que les activitats de tipus recreatiu 
que produeixen molèsties es desplacin fora del nucli urbà.  
 
La Sra. Núria Mas insisteix en que no van poder disposar de la documentació 
indispensable en el temps preceptiu, motiu pel qual no es pot votar la proposta.  
 
El Sr. Alcalde assegura que no hi ha cap problema per a  ajornar el tema fins al proper 
Ple; però vol fer constar que la documentació incorporada a l’expedient amb 
posterioritat, no diu res diferent del que es va informar a la Junta de Portaveus.  
 
Dit això, el Sr. Alcalde deixa el tema sobre la taula  per tal de que sigui tractat en la 
propera sessió del Ple.  
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Daniel Birba demana quin balanç mereixen els actes de l’1 d’agost.   
 

Respon el Sr. Alcalde que correspon fer aquesta valoració a la Junta de la 
Fundació. No obstant, a nivell personal, considera que ha estat positiu pel 
muntatge i el cost que suporta el municipi, llàstima de la pluja.  

 
2. El Sr. Birba pregunta sobre les previsions de l’Ajuntament en relació amb els fets 

incívics patits durant el més d’agost .   
 

El Sr. Alcalde indica que s’ha de ser molt escrupolós en l’aplicació de mesures 
restrictives que han de fer possible  compatibilitzar el dret al lleure i la diversió amb 
el dret a la propietat i al repòs. Explica que al juliol va mantenir una reunió amb els 
responsables dels locals nocturns a efectes de recordar-los-hi l’obligació de 
mantenir l’ordre i evitar determinats comportaments incívics en l’àmbit de les seves 
instal·lacions. Mes tard, a la vista de com s’anaven produint el fets a l’agost, va 
enviar una carta tornant a recordar els compromisos adquirits i es va celebrar una 
reunió amb els responsables del Mossos d’Esquadra a partir de la qual es va fer un 
seguiment dels establiments durant la segona quinzena d’agost per comprovar i, si 
s’escau, sancionar possibles irregularitats en les conductes.  
 
Considera, el Sr. Alcalde, que es tracta d’un problema molt important generalitzat 
de comportaments incívics que requereix actuacions contundents per evitar els 
perjudicis que causa i per sancionar els responsables. I en aquest sentit esmenta 
la incoació d’expedients sancionadors per part de la policia autonòmica, la 
elaboració d’un informe sobre les actuacions policials, del qual es lliurarà còpia a 
l’Alcaldia; i també el compromís de l’Ajuntament d’adoptar mesures de tipus 
urbanístic que incideixin en la millora de la vida social, com la que es contempla a 
la proposta del punt anterior que obligarà a que les activitats relacionades amb l’oci 
nocturn s’instal·lin a les zones industrials impedint que hi hagin nous locals al nucli 
urbà i facilitant que els actuals es  vagin desplaçant a aquelles zones perifèriques. 
Es tracta, en definitiva,  de que puguin coexistir els diversos drets i interessos 
implicats.   
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El Sr. Birba insisteix en que s’han produït nombrosos estralls i pregunta sobre les 
mesures adoptades per a evitar o pal·liar les conseqüències negatives pels 
afectats i el poble en general.  
 
El Sr. Alcalde respon que es van donar instruccions de fer un esforç complementari 
al personal de manteniment  i també als locals implicats per tal de minimitzar 
l’impactes de les bretolades.  
 
Pregunta  el Sr. Birba si s’han ofert mitjans als particulars perjudicats.  
 
Respon  el Sr. Alcalde que de tots els danys que es produeixen es presenta la 
corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament avala les denúncies 
que presenten els particulars amb un informe del servei de vigilància en suport del 
perjudicat.  
 

3. El Sr. Birba, en relació amb el trasllat de la Capella del Roure  opina que el ritme 
d’actuació podria haver estat més ràpid i recorda que es va acordar deixar un 
rastre al lloc on estava ubicada. Indica que van passant els dies i al lloc no en 
queda res.  

 
El Sr. Alcalde respon que cal tenir en compte que  s’ha produït el parèntesi de 
l’estiu  i una vegada superat aquest, avui, el procés de nova implantació està força 
avançat i demà ho podrà comprovar el Sr. Birba. Afirma que també  s’ha marcat el 
perímetre de la capella al lloc on estava ubicada i s’està a l’espera de que el 
propietari del terreny concreti el tipus de rastre que vol posar.  
 

4. El Sr. Birba considera que manca control del funcionament dels serveis 
municipals . Indica que hi ha contenidors en estat deplorable i pregunta quines 
mesures s’adopten al respecte. Posa també com a exemple que durant la trobada 
gegantera es va produir un fet que denota la manca de previsió a la cruïlla dels 
quatre cantons, on els participants van patir problemes de circulació.  

 
El Sr. Alcalde afirma que també és necessari comptar amb la conscienciació de la 
gent a l’hora d’utilitzar correctament els serveis com ara els contenidors. Explica 
que s’incrementarà la vigilància a partir de la incorporació d’un nou agent; però 
insisteix en que els problemes dels contenidors i dels gossos requereixen de més 
conscienciació ciutadana i per aquest motiu es farà una campanya aquesta tardor. 
Relata que es va posar en marxa un servei de neteja complementari per a recollir 
els estris abandonats fora dels contenidors i portar-los a la deixalleria i es va fer 
neteja complementària del contenidors d’orgànica per a evitar pudors. Conclou que 
amb l’esforç que fan els serveis municipals s’intenta arribar a cobrir totes les 
mancances, però és conscient de que sempre és possible que quedi algun detall 
pendent com el de la circulació del dia de la trobada gegantera.  
 
El Sr. Xavier Sala assegura que ha vist deixalles fora dels contenidors varis dies 
sense que els serveis els hagin recollit.  
 
Afirma el Sr. Alcalde  que seria bo que es tinguessin registrats tots els incidents per 
tal de poder donar solució.  
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5. El Sr. Birba pregunta sobre l’estat d’execució de les obres d’emergència  per les 
quals es va demanar ajut econòmic ara fa un any; a la vista de que encara no s’ha 
reconstruït el pont sinó que s’ha consolidat el pas provisional.  

 
El Sr. Alcalde explica que les obres suposen una forta inversió per afrontar la qual 
s’ha rebut la resposta favorable de la Diputació que ha atès la petició de 
l’Ajuntament i aporta 120.000 euros que seran destinats a reparar la passera.  
 

6. El Sr. Collboni indica que al Camí del Noc  hi ha un rètol que posa camí particular. 
Pregunta si realment ho és o es tracta d’un vial públic, tal com sempre ha cregut.  

 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un camí  sense sortida pendent d’urbanitzar 
en el que l’entrada de vehicles produeix problemes de circulació i per això es va 
optar per aquesta solució provisional per evitar aquest problema. Anuncia que hi 
ha  la previsió de procedir a la urbanització del carrer i incorporar-lo a la xarxa 
viària municipal com un carrer més del poble.  
 

7. El Sr. Collboni afirma que fa dos anys, quan es va inaugurar la llar d’infants ja 
van dir que es quedaria petita  i ara es veu clarament que ho és. Pregunta si hi ha 
possibilitat d’ampliar-la.  

 
Respon el Sr. Alcalde que no és petita per Camprodon però cal tenir en compte 
que està donant servei a la major part dels municipis de la Vall de Camprodon que 
no disposen d’aquest servei. Afirma que és convenient donar servei al major 
nombre d’usuaris possible sense superar les ràtios establertes. Manifesta que el 
dia que quedi petita serà una bona senyal de creixement del poble.  
 
El Sr. Collboni es mostra d’acord en assumir la capitalitat de la Vall però considera 
que no és correcte haver d’improvisar ajustaments dels serveis.  
 
El Sr. Alcalde opina que seria bo dimensionar els serveis a nivell de Vall de 
Camprodon de forma conjunta amb els altres municipis per tal d’optimitzar recursos 
i considera que és el futur del territori.  
 

8. El Sr. Collboni afirma que quan plou s’acumula l’aigua a Cal Marquès .  
 

El Sr. Alcalde es compromet a comprovar-ho.  
 

9. El Sr. Collboni pregunta sobre la polèmica de les beques de menjador escola r 
per a alumnes del mateix municipi que s’han de desplaçar.  

 
Respon el Sr. Alcalde que es tracta d’una conseqüència de l’aplicació de la Llei de 
l’ensenyament que produeix un efecte pervers pels alumnes del municipi on 
s’ubica el centre, que viuen distanciats del nucli urbà. Explica que s’han fet mans i 
mànigues per solucionar o minimitzar el greuge que s’ha generat. Afirma que la 
nova llei del Parlament de Catalunya donarà resposta al problema.  
 

10. El Sr. Collboni recorda que en el darrer Ple es va dir que es protegirien les pedres 
tretes de les voreres del Passeig Maristany  per tal de reutilitzar-les. Indica que 
encara estan al mateix lloc.  



11 

 
El Sr. Joan Guillaumes  respon que encara no han pogut fer-ho, però ho tenen 
present.  

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


