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 ACTA NÚM. 4/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 28 DE MAIG  DE  2010 

 

 

A  la Sala d’Exposicions de l’edifici de la 
Cooperativa de Camprodon, quan passen cinc 
minuts de les deu del vespre del dia 28 de maig  
de 2010,  es reuneix el Ple de l’Ajuntament a 
l'objecte de celebrar sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà,  Alcalde de l'Ajuntament i 
l’assistència i l’absència de les regidores i dels 
regidors relacionats al marge. 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

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

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (26.03.2010 ordinària) 
2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  

2.1. DECRETS  
2.2. JUNTES DE GOVERN  

3.  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2008. 
4. DESTINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT, 

FCLC 2010, PER AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.  
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

AMB REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2010. 
6. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE 

CATALUNYA. 
7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA CRISI ECONÒMICA. 
8. PRECS I PREGUNTES. 

_______________ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (26.03.2010 ordinària) 
 
Sense esmenes ni correccions s’APROVA  per unanimitat l’acta  de la sessió ordinària 
del dia 26 de març de 2010.  
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  
 

 
2.1.  Decrets. 
 

Assistents: 

 Esteve Pujol i Badà 
 Josep Juncà i Vidal  
 Martí Pujol i Suriñach 
 Marc Navarro i Moya  
 Miquel Sala i Planella 
 Lourdes Puigmal i Claravall 
 Daniel Birba Cuffí 
 Xavier Sala i Pujol 
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Joan Guillaumes i Vila 
 Núria Mas i Soler 
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El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
darrera sessió ordinària.  
 
11.3.10 Aprovant manifest Per la Dignitat dels Gironins.  
29.3.10 Modificant contracte per ampliació jornada museu  
29.3.10 Contracte temporal temps parcial substitució Llar d’Infants  
30.3.10 Requeriment documentació llicència mediambiental bar restaurant pl.  Dr. 

Robert, 8. 
31.3.10 Requeriment documentació reforma i ampliació habitatge unifamiliar Bac 

de Sant Antoni parcel·la 2.  
1.4.10 Contracte interí neteja escola Dr. Robert. 
7.4.10 Requeriment perquè de forma immediata es deixi d’ocupar la via pública.  
9.4.10 Declarant un dia de dol amb motiu de la defunció d’un Fill adoptiu de 

Camprodon.  
20.4.10 Requeriment documentació obres c/. València, 38 3r.  
23.4.10 Contracte de reforç mercat setmanal. 
27.4.10 Delegant al President de la Mancomunitat la signatura del Conveni del 

Pais d’Art i d’Història.  
29.4.10 Baixes Padró TVC. 
3.5.10 Atorgant 15 dies llogater del nínxols del cementiri municipal. 
3.5.10 Contracte temporal substitució Llar d’Infants  
4.5.10 Requeriment documentació obres mas la Pallissa del Molladar  
4.5.10 Requeriment documentació divisió horitzontal a Beget -Josep Duñach, 1 
4.5.10 Requeriment documentació obres pg. Font Nova, 8 2n 1a   
4.5.10 Requeriment documentació obres c/. València, 67  
7.5.10 Contracte temporal suplències Llar d’Infants  
7.5.10 Requeriment documentació llicència mediambiental bar frankfurt C/. Isaac 

Albéniz, 18.  
7.5.10 Nomenament secretària i interventora acctal. del 10 al 12 de maig. 
14.5.10 Nomenament secretària interventora acctal. 17 de maig  
17.5.10 Nomenament funcionària interina vigilant municipal. 
18.5.10 Incoant expedient activitat de discoteca c/. Pla de Sant Ramon, 4 (nau 6) 
24.5.10 Requeriment documentació llicència mediambiental bar restaurant C/. 

València, 18.  
 
2.2. 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  darrera sessió ordinària del Ple.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
9/2010 19 de març de 2010 
10/2010 31 de març de 2010 
11/2010 9 d’abril de 2010 
12/2010 16 d’abril de 2010 
13/2010 23 d’abril de 2010 
14/2010 30 d’abril de 2010 
15/2010 7 de maig de 2010 
16/2010 14 de maig de 2010 
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El Sr. Daniel Birba fa notar que els contractes adjudicats a Prisco i Televall tenen una 
dicció molt similar que podria conduir a confusió.  Demana que es corrobori  que són 
contractacions per conceptes distints.  
 
El Sr. Josep Juncà especifica que el contracte de Televall és de manteniment del 
sofware i el de Prisco pel manteniment de les instal·lacions i maquinària.  
 
La Sra. Núria Mas indica que les dues darreres actes de la Junta de Govern les ha 
rebut dijous, sense temps suficient per poder-les repassar. Demana que es lliurin 
abans. 
 
El Sr. Alcalde indica que es lliuren tan aviat com és possible un cop estan redactades,  
i si els regidors consideren que en algun cas concret no hi ha temps, es pot ajornar el 
seu debat a la propera sessió del Ple.  
 
Pregunta la Sra. Mas, en relació a la sol·licitud de subvenció per l’adquisició d’un 
vehicle pik-up, quin és el percentatge que es demana i si realment és necessari.  
 
Respon el Sr. Alcalde que es demana el 70% i que és necessari atès que el vehicle 
actual té més de 14 anys.  
 
La Sra. Mas indica que a l’acta 15/2010 hi ha l’acord de concessió de llicència 
definitiva per una activitat que havia obtingut llicència provisional al mes de juny. 
Pregunta el motiu pel qual s’ha trigat tan de temps.  
 
Respon el Sr. Alcalde, amb l’assistència del Sr. Secretari que estava pendent del 
certificat final, que havia de presentar l’interessat i l’acta de comprovació, que es va fer 
d’immediat.   
 
Pregunta la Sra. Mas quin és el termini de pagament de les factures aprovades.  
 
Respon el Sr. Alcalde que s’intenta pagar entre 60 i 90 dies, en general. 
 
La Sra. Mas mostra la satisfacció del seu grup per la renúncia al PUOSC de l’obra del 
Centre Cívic. Pregunta què es vol fer al carrer que es demana alternativament.  
 
Explica el Sr. Alcalde que es farà la pavimentació i els serveis dels carrers Isaac 
Albéniz i Sant Roc de forma similar als trams ja executats. Es demana el 70% del cost 
previst i es mirarà d’aprofitar el màxim de material existent, com llambordes i vorades.  
 
El Sr. Xavier Sala constata que a l’acta 11/2010 es va aprovar el projecte de la 3a. 
planta de la Casa de la Vila amb un pressupost de 108.000 euros, que suposa que 
s’han de sumar al pressupost de l’obra en execució. Pregunta si és així.  
 
El Sr. Alcalde respon que es va veure que aixecant una mica el sostre sortia una bona 
sala i per això es va redactar el projecte i per buscar més finançament.  
 
El  Sr. Xavier Collboni pregunta sobre el contingut de les al·legacions presentades 
contra el projecte de col·lector de Llanars.  
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El Sr. Alcalde explica que l’obra també dóna servei a una part de Camprodon, des del 
pont de la Forcarà amunt i preveia inicialment passar per la llera del riu, cosa que es 
va constatar que era equivocada i per això es va torbar una solució consistent en que 
baixés pels vials públics municipals. No obstant, es va comprovar que el projecte no 
contemplava la vialitat del PGOU i per això es va presentar l’al·legació, per tal de que 
s’adeqüi el traçat del col·lector al dels carrers que contempla el PGOU.  
 
Pregunta el Sr. Collboni com està previst cobrir la diferència entre el  pressupost  del 
projecte de l’aigua de la colònia Estabanell i la subvenció del PUOSC.  
 
Respon el Sr. Alcalde que la subvenció puja 60.000 euros i els 25.000 restants els 
finançarà CONGIAC.  
 
La Sra. Mas, en relació amb els Decrets, comenta que en el darrer mes i mig s’han fet 
tres contractes temporals i s’ha nomenat un funcionari interí vigilant. Pregunta si ara hi 
ha tres vigilants.  
 
El Sr. Alcalde respon que es fan els contractes temporals per a les substitucions 
d’acord amb la normativa legal. Explica que es va fer el nomenament de funcionària 
interina per a substituir el vigilant que estava de baixa per malaltia, preveient que la 
situació s’allargaria, però va portar l’alta dilluns i es va optar per fer un contracte 
laboral temporal per la implantació de la zona verda.   
 
 
2.3. Altra informació  
 
El Sr. Alcalde informa sobre la sentència núm. 436 de 5 de maig  del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que dóna la raó a l’Ajuntament en el recurs presentat per 
Telefònica contra l’Ordenança fiscal municipal que grava la telefonia mòbil per 2009.  
 
Considera, el Sr. Alcalde,  que cal felicitar als serveis jurídics de la Diputació per la 
defensa que han efectuat i també al serveis jurídics municipals, personificats en el Sr. 
Secretari, per la correcta elaboració i fonamentació de l’ordenança i de l’expedient.   
 
El  Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 
2008. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 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. 76 de  
22 d’abril de 2010, 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 
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El Ple de la Corporació ACORDA: 

 
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2008, integrats pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació 
- Compte de Resultats 
- 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 
 
Segon.- 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 
 
Tercer.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els 
articles esmentats. 
 
El Sr. Alcalde opina que es tracta d’un acte de simple tràmit atès que no es discuteix 
tan l’oportunitat ni correcció dels assentaments i resultats,  sinó del procediment  
seguit que ara culmina i posteriorment es tramitarà a la Sindicatura de Comptes per a 
la seva avaluació i control.  

El Sr. Birba accepta que es tracta d’una acte de tràmit i per aquest motiu, a l’igual que 
van fer amb el pressupost de l’exercici 2008, el Grup CiU s’absté en la votació.  

El Sr. Collboni anuncia també l’abstenció d’ERC perquè va votar en contra del 
pressupost 2008 i suposa que els números estan ben fets.  

 

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per set vots favorables dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, i quatre abstencions dels membres dels 
Grups de CiU i Esquerra-AM.      
 
4. DESTINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA 
GENERALITAT, FCLC 2010, PER AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ 
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.  
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Vist que per Resolució GAP/730/2010, de 16 de març, es va aprovar la distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada 
en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2010.  
 
Atès que d’acord amb l’art. 49 de la Llei 125/2009, els ajuntaments rebran la 
participació per al foment de la prestació supramunicipal per a la lliure distribució. 
 
Vist que al municipi de Camprodon li corresponen 7.670,32 euros en concepte de 
prestació supramunicipal de serveis. 
 
Es proposa:  
 
Primer.- Destinar l’assignació en concepte de participació pel foment de la prestació 
supramunicipal de serveis de l’exercici 2010,  per import de  7.670,32 euros, a la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al  Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon.  
 
El Sr. Alcalde explica que es destina a la Mancomunitat segons acord del sis municipis 
que la formen.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2010. 
 
En compliment de l’estableix la Llei 4/1996, de 10 de gener per la que es modifica la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 81 i 82 
del Reglament de població i demarcació Territorial  de les entitats locals, d’acord amb 
la redacció donada pel Real decret 2612/1996, de 20 de desembre i els article 22.1.b) 
de la Llei de Bases del Règim Local. 
 
Atesa la resolució de 16 de desembre de 2003, de la Presidenta de l’INE i de la 
Direcció General Administració per a l’Administració Local sobre la revisió del Padró 
Municipal i el Procediment d’obtenció de la proposta de les xifres oficials de Població, 
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
 1r. APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants al terme municipal de 
Camprodon amb referència a 1 de gener de 2010, d'acord amb el resum numèric que 
s'incorpora a aquest acord (annex núm.1), al qual la població de dret a la data de 
referència, desprès de l’aplicació de les normes pel tractament d’incidències d’acord 
amb les instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística, és de 2.499 habitants, dels 
quals 1.239 són homes i 1.260 són dones. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
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6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.  
 
Atès que l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica, publicada al DOGC núm.5576, que té per objecte recuperar la 
memòria democràtica a través de la posada en valor, la senyalització i la difusió del 
patrimoni memorial pel període 1931-1980.  
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon té com un dels seus objectius la gestió i el 
manteniment del patrimoni històric i memorial del seu municipi posant-los a l’abast dels 
ciutadans. 
 
Al Ple es proposa:  
 
SOL·LICITAR L’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon, en tant que representant del 
municipi en el qual es troba una exposició permanent sobre la retirada i és titular dels 
camins públics municipals que formen part de l’itinerari de la retirada, com a secció de 
la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, d’acord amb l’Article 4 de 
l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer de creació de l’esmentada Xarxa. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
que de fet i de dret integren el Ple de la Corporació.  
 
 
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA CRISI ECONÒMICA. 
 
ATES l’especial moment de crisi, que ha obligat a diferents nivells de l’Administració a 
adoptar diferents mesures excepcionals de contenció i diferents retallades en la 
despesa pública, havent-se parlat fins i tot de la privació als ens locals d’accedir a  
més crèdits 
 
ATESA la delicada situació en que també es troba l’Ajuntament de Camprodon, que ja 
té un elevat endeutament, i al delicat període en que estem entrant, que fa pensar 
raonablement que la situació empitjorarà 
 
ATESOS els limitats recursos municipals amb els quals s’ha de fer front a totes les 
obres i intervencions ja iniciades, al marge del seu funcionament ordinari 
 
I ATÈS que això fa que l’Ajuntament de Camprodon no pugui ser aliè a les 
esmentades mesures excepcionals 
 
Per tot el que s’ha exposat 
 
PROPOSA 
 
Que a fi de fer front a aquesta crisi, s’adoptin les següents mesures: 
 
PRIMER.- Es faci partícips a tots els grups municipals a la hora de prendre les 
decisions adequades. En aquest sentit, el nostre grup municipal es posa a disposició 
del govern municipal, a fi de fer totes aquelles aportacions necessàries per a superar 
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el delicat moment actual. Reclamem del govern municipal que se’ns tingui en compte a 
la hora prendre qualsevol decisió o adoptar qualsevol mesura en aquest sentit. 
Reclamem així mateix que totes les mesures que s’adoptin siguin consensuades. 
Entenem que totes aquestes qüestions s’hauran de tractar en Ple (recuperant aquest 
la seva raó de ser). En el seu defecte, al menys, creant una comissió en la que 
estiguin representats tots els grups. 
 
SEGON.- Es busquin tots aquells mecanismes de racionalització en la gestió 
municipal, i sobretot ara aprofitant totes aquelles millores –tant informàtiques com de 
qualsevol altra tipus- de les que es doten les noves dependències municipals. Així 
mateix, instem a que els dits mecanismes de racionalització no passin per fer 
retallades en salaris i ingressos de funcionaris i empleats municipals. 
 
TERCER.- Que a fi reduir despeses, es recuperin serveis externalitzats que no han 
suposat més que un increment dels costos als contribuents i una disminució en els 
ingressos d’aquesta Corporació, en aquest sentit, que es recuperi, entre d’altres, el 
serveis següents: 

1r.- El de les aigües transferit a CONGIAC 
2n.- El de recaptació d’impostos 
3r.- El de la TV per cable 

 
QUART.- No obstant, en cas de no acceptar-se totes les mesures proposades en bloc, 
proposem que puguin ser acceptades independentment. 
 
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Birba per tal que faci la ponència de la moció.  
 
El Sr. Birba indica que no cal fer un debat sobre política general ni sobre l’economia 
municipal, sinó que simplement, les circumstàncies obliguen al debatre sobre el 
plantejament de mesures consensuades per superar la delicada situació i per fer front 
a la crisi.   
 
Afirma el Sr. Birba que proposen mesures concretes per reduir la despesa en 
aproximadament 250.000 euros i més racionalització en altres partides que es podrien 
retallar.  
 
En resum, conclou el Sr. Birba, es tracta d’obrir la possibilitat de que es puguin adoptar 
mesures i estendre la mà per consensuar accions.  
 
El Sr. Alcalde considera que és d’agrair la predisposició de CiU la qual cal valorar 
positivament.  
 
Entrant en el contingut de la moció, el Sr. Alcalde afirma que el Ple és l’òrgan 
competent per l’aprovació de les modificacions del pressupost municipal i, per tant, 
qualsevol proposta en aquest sentit haurà de passar necessàriament pel Ple i serà 
prèviament informada en la Junta de Portaveus. Recorda que el pressupost municipal 
per 2010 és molt restrictiu i deixa poc marge de maniobra.  
 
Assegura, el Sr. Alcalde, que hi ha coses en el Reial Decret-Llei sobre mesures de 
contenció, en relació amb les retribucions i el finançament, que són d’obligat 
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compliment i s’ha de veure en què afecten i com s’implementen. Per exemple, els 
salaris estan subjectes a una retallada obligada i l’aplicació de l’estalvi que generi 
també està regulada al Reial Decret-Llei, a partir del mes de juny.  
 
Preveu, el Sr. Alcalde, que les mesures de restricció del deute poden crear dificultats a 
partir del 2011 per manca de finançament d’algunes inversions i s’hauran d’estudiar 
possibles solucions.  
 
En relació amb la racionalització de la gestió municipal, explica el Sr. Alcalde, que ja 
s’està digitalitzant el registre d’entrada i es continuarà el procés integral 
d’informatització dels processos administratius, tal com estava previst.  
 
En relació amb el punt tercer  de la proposta, afirma el Sr. Alcalde que la gestió dels 
serveis d’aigua i cable actual ha suposat una millora important i no suposen despesa 
per  l’Ajuntament. El servei de recaptació, va costar l’any 2009 aproximadament 
40.000 euros i rescatar la gestió seria anar en contra de la corrent predominant en la 
pràctica totalitat dels municipis de Girona suposaria deixar de recaptar molts 
ingressos. Assegura que la tendència és ampliar l’àmbit del servei de recaptació a 
nivell provincial que abasti més municipis aprofitant les oportunitats dels recursos que 
ofereix l’economia d’escala. Per aquests motius el Grup  Municipal Socialista-PM, 
votarà en contra.  
 
Puntualitza el Sr. Birba que la referència que es fa en la moció a la no disminució de 
salaris es troba condicionada a que estigui dins de les possibilitats de decisió de 
l’Ajuntament.  
 
El Sr. Collboni es mostra d’acord amb l’objectiu que persegueix la moció, però 
considera que el cost que suposaria la recuperació dels serveis és inassolible i no és 
el moment de platejar-ho, motiu pel qual s’abstindrà.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta REBUTJADA per set vots en contra dels 
regidors del Grup  Municipal Socialista-PM, una abstenció del regidor d’Esquerra-AM i 
tres vots favorables dels membres del Grup de CiU.      
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Daniel Birba  demana que les oficines de turisme en dies de festa a 

Barcelona i la seva àrea es coordinin per donar servei, vist que aquests darrers 
dies el servei va ser insuficient.  

 
El Sr. Alcalde afirma que estan coordinades de forma que tots els dies de l’any hi 
ha una de les dues oficines oberta d’es d’aquest any. I es tenen en compte les 
festes de Barcelona i la seva àrea.  

 
2. El Sr. Birba pregunta si és possible recuperar la font del Ferro.  
 

Respon el Sr. Juncà que fa uns 15 anys es va perdre la deu i no es troba.  
 

3. El Sr. Birba pregunta la previsió de refer el pont de la font de Sant Patllari. 



10 

Respon el Sr. Alcalde que està al pressupost municipal per 2010 però dificultats 
amb l’ACA han impedit fer un pont nou més adient, motiu pel qual s’haurà de 
refer l’existent.  
 

4. El Sr. Birba posa de manifest que el mur de sota de can Serra es troba en mal 
estat.  

 
El Sr. Martí Pujol contesta que està programada la reparació per part de la 
brigada de manteniment.  
 

5. El Sr. Xavier Collboni pregunta si està previst tornar a posar el arbres que es 
van trasplantar per la celebració dels actes del festival Isaac Albéniz.  

 
El Sr. Juncà opina que tal vegada s’haurien de plantejar posar un altre tipus de 
vegetació degut a que els arbres tenen problemes amb la roca en aquell indret.  
 

6. El Sr. Collboni indica que a la baixada del pont Nou s’hi acumula molta 
brutícia i ja es va comentar en un Ple anterior.  

 
El Sr. Joan Guillaumes afirma que es passa a escombrar periòdicament.  
 
El Sr. Collboni afirma que hi queden cigarretes i deixalles entre les pedres.  
 
El Sr. Alcalde respon que es mirarà de que es faci la neteja amb una màquina 
d’aigua a pressió.  
 

7. El Sr. Collboni pregunta quan es posarà en funcionament la zona 30.  
 

El Sr. Alcalde explica que es farà simultàniament amb les zones verdes que 
espera que estiguin operatives per l’estiu.   
 

8. El Sr. Collboni afirma que dins la llar d’infants fa molta calor.  
 

El Sr. Marc Navarro afirma que es tracta d’uns dies molt concrets durant els 
quals es mirarà de posar uns ventiladors igual que es va fer l’any passat.  
 

9. El Sr. Collboni pregunta per quan està previst que entri en funcionament l’antena 
de Beget.  

 
El Sr. Alcalde respon que estan en tràmit els permisos per part de l’Ajuntament 
de Montagut. Explica que Finalment tothom hi està d’acord i només falta l’informe 
d’Urbanisme. I que mentre no es faci el PERC, la Generalitat posa un generador 
per alimentar els aparells.  
 

10. El Sr. Collboni indica que a la pista forestal de Resclusanys hi ha arbres 
caiguts que impedeixen la circulació.  

 
El Sr. Alcalde indica que li sembla que la pista és de titularitat privada i es 
compromet a comprovar-ho.  
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No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són un quart de dotze del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   


