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 ACTA NÚM. 9/2010 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 3 DE DESEMBRE  DE  2010 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
22:09 hores del dia 3 de desembre 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 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. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA RAMONA JUNCÀ DESCAMPS. 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (1.10.2010 ordinària, 

29.10.2010 extraordinària i 2.11.2010 extraordinària) 
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA:  

3.1) DECRETS  
3.2) JUNTES DE GOVERN  
3.3) ALTRA INFORMACIÓ   

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS 
LOCALS, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA XIII DEL CONVENI.  

5. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE CAMPRODON I 
SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE SECRETARIA 
INTERVENCIÓ. 

6. CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PEL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS 
D’INVERSIÓ EXTRAORDINÀRIES I URGENTS. 

7. PRECS I PREGUNTES. 
 

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

Prèviament a l’inici dels debats, el Sr. Alcalde disculpa l’absència de la Sra. Lourdes 
Puigmal amb motiu d’haver tingut el seu primer fill, motiu pel qual ha traslladat la 
felicitació de tot el Consistori a la feliç mare.  
 
També vol tenir un recordatori i mostrar el reconeixement de l’Ajuntament al Sr. Esteve 
Vila Vila, que va ser el darrer Alcalde de Beget, amb motiu de la seva mort. 
 
Els senyors Daniel Birba, en nom de CiU, i  Xavier Collboni, en nom d’ERC, feliciten 
personalment al Sr. Esteve Pujol per haver assolit l’acta de Diputat al Parlament de 
Catalunya amb motiu de les eleccions celebrades el dia 28 de novembre.  
 

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  
 Daniel Birba Cuffí 
 Núria Mas i Soler  
 Ramona Juncà i Descamps  
 F. Xavier Collboni i Sala 

 
Absents: 

 Lourdes Puigmal i Claravall 
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El Sr. Esteve Pujol, Alcalde, agraeix la felicitació.  
 
 

1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA RAMONA JUNCÀ DESCAMPS. 
 
El Sr. alcalde comprova la credencial presentada i la seva correspondència amb la 
certificació lliurada a l’efecte per la Junta Electoral  Central, constata la personalitat de 
la Sra. Ramona Juncà així com que ha efectuat prèviament a aquest acte la preceptiva 
declaració d’interessos, incompatibilitats i patrimoni, tal com preceptua l’article 75.7 de 
la Llei 7/1985; i procedeix a invitar a la nova regidora a prendre possessió del càrrec, 
tal com estableix l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. La Sra. 
Juncà pren possessió fent promesa del càrrec i ocupa el seu lloc en la taula. 
 
El Sr. alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Juncà en nom de tots els membres de la 
Corporació.  
 
 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (1.10.2010 
ordinària, 29.10.2010 extraordinària i 2.11.2010 extraordinària) 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions 
celebrades els dies 1 i 29 d’octubre  i 2 de novembre.  
 
El Sr. Birba indica que va demanar que s’incorporés a l’acta del dia 29 d’octubre la 
carta de dimissió del Sr. Xavier Sala i no hi consta. També detecta una errada en la 
pàgina 13 de la mateixa acta, consistent en la manca d’una “n”: on diu: “També 
comenta que hi ha increments que o es corresponen amb l’IPC”; ha de dir: “També 
comenta que hi ha increments que no es corresponen amb l’IPC”.  
 
Sotmeses les actes a votació resulten aprovades per assentiment unànime dels 
assistents.  
 
 
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
3.1.  Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
01.10.10 Baixa contribuents taxa d’escombraries i manteniment TVC. 
14.10.10 Establir locals públics el Pavelló d’esports i la Sala de Cultura “la 

Cooperativa”.  
15.10.10 Baixa contribuents diferents conceptes. 
18.10.10 Contractació del Wimax, aglutinació de línees ADSL. 
21.10.10 Delegació d’alcaldia Sr. Joan Guillaumes amb motiu del viatge a Paris 

cloenda bienni Albéniz. 
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3.2 .  Junta de Govern Local.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords adoptats en 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  
31/2010 24 de setembre de 2010 
32/2010 4 d’octubre de 2010 
33/2010 13 d’octubre de 2010 
34/2010 15 d’octubre de 2010 
35/2010 25 d’octubre de 2010 
36/2010 5 de novembre de 2010 

 
El Sr. Daniel Birba pregunta, en relació amb el punt 6.1 de l’acta 31/2010, (acord de 
tramesa d’expedient, compareixença en judici i nomenament de lletrat. Recurs ordinari 
(Ley 1998) núm. 421/2010 Secció J); si el nomenament es fa per aquest recurs 
ordinari i per a tots i, en aquest darrer supòsit,  quan durarà el nomenament.    
 
Respon el Sr. Alcalde que la Diputació de Girona presta aquest servei gratuïtament als 
ajuntament cada vegada que hi ha un recurs, cosa que es produeix tot sovint contra 
les modificacions de l’ordenança fiscal de telefonia mòbil, inclús quan no es modifica, 
com va passar l’any passat. Afirma que, fins ara, tots els judicis s’han guanyat degut a 
la bona defensa dels serveis jurídics de la Diputació i a la correcció del procediment 
administratiu municipal seguit sota la direcció del Secretari interventor.  
 
El Sr. Birba, en relació amb els acords relatius a la contractació d’obres que consten 
en les actes 32, 33 i 35/2010,  vol fer constar la seva protesta perquè considera que 
hauria de ser el Ple l’òrgan competent per aprovar-los. També pregunta sobre el 
procediment seguit en l’acord de revocació de sancions del punt 5.11 de l’acta 
36/2010.  
 
Respon el Sr. Alcalde que els acords de contractació els ha adoptat l’òrgan que 
legalment té la competència. I l’acord de revocació de sancions es va prendre igual 
que es fa amb tots els acords relacionats amb sancions de trànsit, a proposta de Xaloc 
una vegada ha vist l’expedient i les al·legacions presentades que, en aquest cas 
concret, si s’han estimat és perquè devien tenir raó els tres interessats.  
 
El Sr. Xavier Collboni es sorprèn que per Decret de 14/10/2010 s’estableixen  locals 
públics el Pavelló d’esports i la Sala de Cultura “la Cooperativa”.  
 
Respon el Sr. Alcalde que sempre s’han designat aquests dos locals per a la 
campanya electoral, tot i que ningú fa servir el pavelló.  
 
El Sr. Collboni troba correcte que no es doni consentiment per treure la cabina de 
telèfon de la plaça Dr. Robert.   
 
3.3. Altra informació   
 
Es dóna compte    de     la      sentència   favorable  als  interessos   de l’Ajuntament de  
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Camprodon en el Procediment abreujat 164/2010 interposat per Vodafone España, 
S.A.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE 
TRIBUTS LOCALS, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA XIII 
DEL CONVENI. 
 
En sessió plenària de data 17 de novembre de 2009, fou aprovada la renovació de la 
delegació, a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les facultats de gestió, 
liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic. Aquesta 
delegació es feia extensiva al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, 
l’ens mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen 
les facultats delegades. 
 
En la mateixa sessió plenària es va aprovar el contingut del “Conveni de delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals”, així com el seu 
annex. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió celebrada en data 25 de novembre de 2009, va aprovar una modificació del 
paràgraf segon de la Clàusula XIII del Conveni de delegació de competències de 
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals. Aquesta modificació, continguda en la 
corresponent Addenda al Conveni de renovació de la delegació de competències de 
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, és favorable als interessos municipals, 
atès que redueix a un màxim de 3 anys, la penalització a aplicar pel cas que 
l’Ajuntament rescindís el contracte de delegació de competències anticipadament, és a 
dir, abans de transcórrer el període mínim de duració de 6 anys. 
 
La clàusula XIII, un cop modificat el seu paràgraf segon en el sentit exposat, queda 
redactada com segueix: 
 

“XIII. DURACIÓ. S’estableix que la duració d’aquest contracte serà per un 
període mínim de sis anys, a comptar a partir del dia 1 de gener de  2010, 
entesos com a exercicis complets, i es poden prorrogar per períodes d’un any, 
de forma tàcita, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, abans del 
dia primer de juliol de l’any de l’acabament o del darrer de pròrroga, la seva 
decisió de no continuar-lo l’any següent, cas en què a partir del 16 d’agost de 
l’any de la denúncia, ja no es formularan ni s’admetran nous càrrecs. 
 
En cas de rescissió anticipada del conveni promoguda per un ajuntament, 
aquest haurà d’abonar al Consorci, en concepte d’indemnització per danys i 
perjudicis, la quantitat que resulti de l’aplicació de la fórmula següent: 

 
Q = P x A 

on,  
Q: quantitat a aportar en concepte de danys i perjudicis. 
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P: premi de cobrança en voluntària en el darrer exercici. 
A: anys de vigència pendents abans de la denúncia anticipada, amb un valor 
màxim d’ A = 3. 
 
L’extinció del contracte obligarà al Consorci, a més de rendir el compte 
extraordinari i de realitzar la preceptiva liquidació econòmica, a fer una 
liquidació total dels valors que encara estiguin en el seu poder, fent-ne 
lliurament a l’Ajuntament. 
  
Qualsevol modificació del contingut d’aquest contracte requerirà el mateix 
procediment seguit per a la seva aprovació.” 
 

Vist el contingut de l’Addenda del conveni de renovació de la delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el 
Consell Comarcal del Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - 
Ripollès, que conté la modificació del paràgraf segon de la Clàusula XIII d’aquest 
conveni; 
 
Al Ple de la Corporació, es proposa: 
 
Primer.- APROVAR l’Addenda al conveni de renovació de la delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el 
Consell Comarcal del Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - 
Ripollès. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès. 
 
Tercer.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una millora consistent en la reducció del termini 
màxim d’anys a indemnitzar,  que passa de sis a tres, en cas de denúncia anticipada 
del conveni de delegació.  

El Sr. Birba indica que el seu grup sempre s’ha mostrat contrari a la delegació de la 
recaptació municipal. Anuncia que en aquesta ocasió, degut a que la proposta és 
favorable als interessos del municipi no votaran en contra sinó que s’abstindran.  

El Sr. Collboni es mostra partidari de mirar si es pot fer la recaptació des de 
l’Ajuntament. 

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor, del regidors 
del Grup Socialista i quatre abstencions, dels membres dels grups  CiU i Esquerra-AM. 

5.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE 
CAMPRODON I SANT PAU DE SEGÚRIES PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL 
LLOC DE SECRETARIA INTERVENCIÓ. 
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Antecedents de fet: 

PRIMER. Amb data 30 de juliol de 2010, l’Ajuntament de Camprodon va acordar 
adherir-se a la iniciativa plantejada per l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i 
promoure conjuntament la constitució d’una agrupació per al sosteniment del lloc de 
secretari intervenció comú d'acord amb els citats estatuts. 

SEGON. Amb data 19 d’octubre de 2010 la Diputació de Girona va emetre informe 
favorable a la constitució de l’agrupació de conformitat amb l’article 3 b) del RD 
1732/1994 (estatal), de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball a funcionaris 
d’administració local de caràcter estatal.  
 
TERCER. amb data 19 de novembre de 2010 la presidència del Consell Comarcal del 
Ripollès, va informar favorablement la constitució de l’agrupació per al sosteniment en 
comú del lloc de secretaria intervenció.  
 

Legislació aplicable: 

— La Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut 
bàsic de l'empleat públic. 

— L'article 3 i disposició addicional segona del Reial decret 1732/1994, de 29 
de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 

— L'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

— L’article 9.1 del   Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de 
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. (DOGC de 9/10/2008). 
 

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació 
mitjançant majoria absoluta, d'acord amb l'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  

Primer.- APROVAR la constitució d’una agrupació amb l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció. 

Segon.- APROVAR el text consensuat dels estatuts pels quals ha de regir-se 
l’agrupació constituïda. 

Tercer.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques  de la Generalitat de 
Catalunya  per  la seva aprovació. 

El Sr. Alcalde indica que, havent rebut els informes favorables de la Diputació i del 
Consell Comarcal, ara toca l’aprovació d’aquest acord i demanar a la Generalitat que 
aprovi la constitució de l’agrupació, cosa que suposarà estalvi en la despesa de 
personal i millor administració dels recursos humans.  

El Sr. Birba assegura que no veuen els beneficis que ha de comportar i per aquest 
motiu s’abstindran.   
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El Sr. Collboni es mostra favorable a la proposta, tal com ho va fer en l’acord inicial.  

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per set vots a favor, del regidors 
dels grups Socialista i Esquerra-AM i tres abstencions, dels membres del Grup  CiU. 

 
6.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PEL FINANÇAMENT 
D’ACTUACIONS D’INVERSIÓ EXTRAORDINÀRIES I URGENTS. 

El pressupost municipal, després de les modificacions aprovades,   preveu l’obtenció 
d’ingressos, a través de la contractació de préstec, per atendre el pagament de les 
inversions, també pressupostades: “Reforma de la Casa de la Vila,  mesures 
complementàries de seguretat  i barreres arquitectòniques”  i “Condicionament de local 
a la Casa de la vila 3a. planta”, per import  de 240.914’- €. 
 
Atès que les actuacions indicades, a les quals es destina íntegrament el préstec a 
contractar, són obres d’urgent necessitat, sorgida durant l’execució de les obres de 
reforma de la Casa de la Vila,  consistents en l’adequació dels sistemes de seguretat, 
supressió de barreres i condicionament d’espai per a formació i promoció econòmica 
local,  l’execució de les quals no es pot ajornar.  
 
D’acord amb l’article 21.1.f de la Llei de Bases del Règim Local, i l’article 53.1.g. del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  l’òrgan competent per la 
concertació del préstec  és l’alcalde, en no superar l’operació  el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost.  No obstant,  atès que aquesta operació està subjecta a 
autorització per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma per causa de que 
l’estalvi net  procedent de la darrera liquidació és negatiu, i en conseqüència, tal com 
disposa l’art. 53.1, darrer paràgraf, del TRLHL, el Ple és l’òrgan competent per a 
l’aprovació del pla de sanejament financer que s’ha de presentar conjuntament amb la 
sol·licitud d’autorització; és procedent que sigui el Ple l’òrgan que aprovi ambdues 
propostes.    
 
Atès que en data 15/10/10, es va aprovar per Junta de Govern Local l’inici de tràmits 
per a concertar una operació d’endeutament pel finançament d’Inversions per un 
import de 240.914’-Euros. 
 
Vist l’informe de Secretaria Intervenció, emès en data 06/10/2010,  
 
Examinada l’única oferta rebuda per la “Caixa Penedès”  
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Adjudicar la concertació de l’operació de Préstecs pel finançament 
d’Inversions ,  a l’entitat “Caixa Penedès” per un import de 240.914’- euros, amb les 
condicions següents: 
 
Comissió d’obertura: 0,50% 
Termini: quinze anys (13 anys + 2 de carència). 
Disposició: plena a la signatura del contracte 
Tipus de referència: Euribor trimestral. 
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Diferencial sobre la referència:2,75 punts 
Revisió: Trimestral. 
Formalització: davant notari.  
 
SEGON. Aprovar el pla de sanejament financer en els termes que consten en el 
document annex i que es considera part integrant del present acord. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a les entitats financeres que no han resultat 
adjudicatàries. 
 
QUART. Notificar a l’entitat “Caixa Penedès”, que ha resultat adjudicatària de 
l’operació de crèdit. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar autorització al Departament d'Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment  de l’article 53.1 del TRLHL  i en els termes 
que estableix l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals.  
 
SISÈ.-  Condicionar l’executivitat de l’adjudicació i la formalització del contracte de 
préstec a l’obtenció de l’autorització que es demana.  
 
El Sr. Alcalde considera que en el darrer Ple ja es va produir el debat d’aquesta 
proposta que l’únic que fa és concretar aquell acord de modificació del pressupost que 
ja va estar aprovada.  
 
El Sr. Birba es mostra en contra de la proposta pel destí que es dóna al préstec, que 
és la reforma de la Casa de la Vila i l’endeutament que suposa.  
 
El Sr. Collboni opina que destinar un milió d’euros a la reforma de la Casa de la Vila és 
un error. Critica que es faci aquesta inversió amb càrrec a incrementar l’endeutament 
de l’Ajuntament. Proposa que es deixi per fer una part de l’obra tal com fan altres 
ajuntaments per no gastar tant diners.   
 
El Sr. Alcalde recorda que es tracta d’actuacions obligades, les obres de l’ascensor i 
d’adequació a mesures de prevenció d’incendis i la tercera planta lligada a la promoció 
del comerç.  
 

Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor, del regidors 
del Grup Socialista i quatre vots en contra, dels membres dels grups  CiU i Esquerra-
AM. 

7.- PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Birba posa de manifest que encara no ha estat aprovat el compte general 

del pressupost del 2009, cosa que ha suposat entrar en la llista negra dels 
municipis que no han lliurat els comptes a la Sindicatura i pot comportar la pèrdua 
de possibilitats d’obtenir subvencions d’ara i de futur. Pregunta per quan es preveu 
l’aprovació i considera intolerable la situació.  
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El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament de Camprodon no és una excepció, sinó 
que més del 50% dels ajuntaments de Catalunya es troben en una situació similar 
en relació amb l’aprovació dels comptes. Opina que les lleis no s’adeqüen a la 
realitat del país ni a les possibilitats dels ajuntaments de Catalunya.  
 
Afirma el Sr. Alcalde que la persona encarregada de la comptabilitat és 
responsable i eficient i també ho és el seu superior directe, el secretari interventor i, 
malgrat que  tots dos hi posen el màxim d’esforç i dedicació extraordinària, no 
donen l’abast per donar resposta a l’enorme quantitat de requisits que exigeixen 
les normes al respecte. Considera que des de la Sindicatura i la Generalitat 
haurien de facilitar col·laboració en comptes d’amenaçar i exigir. Afegeix que s’han 
hagut de superar problemes amb els programes informàtics que no han facilitat el 
compliment dels terminis.  
 
El Sr. Birba fa constar que no en dubta de la professionalitat del personal 
encarregat, però li preocupa els perjudicis que poden produir-se.  
 

2. El Sr. Birba demana que es reforcin els sistemes de seguretat ciutadana a la vista 
dels incidents que s’han produït recentment, per tal de millorar la sensació de 
seguretat al municipi.  

 
El Sr. Alcalde respon que només s’ha produït un episodi d’una estrebada a una 
bossa, els responsables del qual van ser localitzats de seguida. Posa de manifest 
que s’han efectuat diverses actuacions de forces de seguretat en les que també ha 
participat el servei de vigilància municipal de forma coordinada i s’han rebut 
felicitacions dels màxims responsables per aquestes intervencions. Conclou que, 
per sort, Camprodon és un poble segur i així ho reflecteixen les estadístiques.     

 
3. Pregunta el Sr. Birba per quan està prevista la regularització de les places de 

vigilant.  
 

Respon el Sr. Alcalde que s’està treballant en la instrucció dels expedients 
corresponents.  
 

4. El Sr. Birba demana que s’estudiï la possibilitat de suprimir barreres 
arquitectòniques en algun indret del cementiri.  

 
El Sr. Alcalde respon que s’ha avançat molt en la supressió de barreres en el 
municipi però al cementiri hi ha espais que és materialment impossible. No obstant, 
està previst actuar per millorar l’accés d’entrada.   
 

5. El Sr. Birba pregunta per quan està previst acabar les obres de la Casa de la Vila. 
Recorda que al darrer Ple es va dir que s’acabarien en el termini d’un mes. 
Pregunta si han sorgit problemes amb el contractista.   

 
Respon el Sr. Alcalde que encara queda feina per un mes i possiblement a finals 
de gener seran acabades. Assegura que el contractista pràcticament ha acabat 
l’obra de paleta.  
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6. El Sr. Birba pregunta per quan està previst acabar les obres de la Capella del 
Roure. Recorda que al darrer Ple es va dir que estarien acabades en 15 dies.  

 
El Sr. Alcalde explica que falta enguixar, cosa que no correspon a l’Ajuntament, que 
ja acabat la seva intervenció. Considera que per tan posa cosa que falta es pot 
esperar que en breu es pugui procedir a la inauguració.  
 

7. El Sr. Collboni pregunta si es disposa d’un enllumenat de Nadal nou. 
 

El Sr. Alcalde respon que d’ordinari, fins ara, els veïns paguen els llums i 
l’Ajuntament el consum. Però aquest any, a la vista de que quedaven molts espais 
per guarnir, la Unió de Botiguers ha trobat una empresa que ofereix el muntatge 
gratuït a canvi de poder muntar inflables a les places sense haver de pagar per 
l’ocupació de via pública. Avui s’ha posat en funcionament el nou enllumenat i 
també la nova megafonia instal·lada a través del Pla Zapatero.  
 

8. El Sr. Collboni recorda que en la Junta es va dir que el museu es reorientaria i no 
s’ha tornat a saber res més.   

 
Respon el Sr. Alcalde que es va posar el tema en mans dels experts en museística 
i s’està a l’espera de notícies.  
 
Aprofita l’avinentesa, el Sr. Alcalde, per informar de que el dia 28 de desembre es 
farà al Liceu de Barcelona l’Univers Albéniz; la gestió de les entrades les fa la 
Fundació, i TVE farà un programa especial el dia de Reis.  
 
El Sr. Collboni indica que la previsió era tancar el museu un temps però de moment 
veu que continua obert.  
 
Respon el Sr. Alcalde que si que està obert i que s’han incrementat les visites 
programades.  
 

9. Pregunta el Sr. Collboni per quan està previst que entri en servei el repetidor de 
TV que dóna servei a Beget.  

 
El Sr. Alcalde explica que només està pendent de l’avaluació de l’impacte 
ambiental que sembla que ja està a punt.  

 
10. El Sr. Collboni informa que hi ha algun punt del traçat del cable de Sant Antoni 

que està al descobert i cal soterrar-lo per protegir-lo.  
 

El Sr. Alcalde hi està d’acord i demana la col·laboració del Sr. Collboni per a 
localitzar els trams a actuar.  

 
11. El Sr. Collboni pregunta en quina situació es troba la construcció de la depuradora 

de Font Rubí i també les previsions per les depuradores de Beget i Rocabruna.  
 

Respon el Sr. Alcalde que les obres de Font Rubí estan en marxa i les altres tres 
depuradores: Estabanell, Beget i Rocabruna estan previstes al PSARU del 2014 al 
2020.  
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12. La Sra. Ramona Juncà pregunta si la Sala Albéniz està tancada, atès que un grup 
no va poder accedir uns dies enrere.  

 
Respon el Sr. Alcalde que es devia  tractar d’un malentès atès que està oberta.  

 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
passen 10 minuts de les onze del vespre, de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
 
 
 


