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 MINUTA DE L’ACTA NÚM. 6/2009 
 

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

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
19:06 hores del dia 30 de juliol  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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (05.06.2009 ordinària i 
10.07.2009 extraordinària). 

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA: 
• DECRETS  
• JUNTES DE GOVERN 
• BANS 

3. APROVACIÓ DEL  CONVENI PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT 
DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA. 

4.  PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL PER A L’ESTABLIMENT DE LES FESTES 
LOCALS, EXERCICI 2010.  

5. ADHESIÓ AL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT.  
6. PROPOSTA DE MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS ENTRE LA VALL DE 

CAMPRODON I EL MUNICIPI D’OLOT.  
7. SOL·LICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO DE MILLORA DEL FERM DE LA CARRETERA 

N-260 ENTRE RIPOLL I OLOT , ZONA TUNEL DE COLLABÓS.  
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS AMB 

REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2009.  
9. DESTINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT, FCLC 2009, 

PER AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.  
10. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPRODON AL PLA D’ASSISTÈNCIA I 

SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.  
11. PRECS I PREGUNTES 

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

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (05.06.2009 
ordinària i 10.07.2009 extraordinària). 

 
El Sr. Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple les actes de les sessions celebrades els 
dies 5 de juny i 10 de juliol de 2009.  
 

Assistents: 
§ Esteve Pujol i Badà 
§ Joan Guillaumes i Vila 
§ F. Xavier Collboni i Sala 
§ 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 

Absents: 
§ Martí Pujol i Suriñach 
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El Sr. Xavier Sala indica que ja ha parlat amb el Sr. Secretari sobre determinats 
errors en els noms dels intervenients que s’han de corregir a l’acta del dia 5 de juny.  
 
El Sr. Daniel Birba, en nom del seu Grup, CiU, insisteix en els arguments 
correctament recollits a l’acta del dia 10 de juliol, sobre la celebració de la sessió i la 
inconveniència del crèdit que es va acordar contractar.  
 
Amb les correccions indicades i sense altres esmenes, s’APROVEN per 
unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 5 de juny i 10 de juliol de 
2009.    

 
 

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.  
 
04.06.09 Nomenant secretària acctal. per unes hores dia 5 de juny  
05.06.09 Sol·licitant a la Direcció General del Medi Natural subvenció destinada a la 

Gestió Forestal Sostenible. 
09.06.09 Requeriment documentació llicència d’obres a Font Rubí exp. 035/2009 
17.06.09 Requerint acreditació client sinistre av. Maristany.  
17.06.09 Requeriment documentació àrea d’esport i lleure zona  Puigfrancor. 
17.06.09 Autoritzant prèstec obra Laura Albéniz al Museu Diocesà de Barcelona 
18.06.09 Ampliant horari de tancament diverses activitats durant la Festa Major. 
25.06.09 Nomenant secretària acctal. pel dia 26 de juny  
30.06.09 Requeriment documentació àrea d’esport i lleure zona el Massot. 
02.07.09 Contractant personal pel Casal d’Estiu i Piscina. 
06.07.09 Ordenant mesures per evitar l’impacte visial C/. Isaac Albéniz, 10  
06.07.09 Reiterant requerint documentació activitat c/. València, 54 exp. 001/2009 
14.07.09 Sol·licitant baixa Consorci Servei de Recaptació diferents rebuts. 
17.07.09 Comuicant resultat visita de comprovació Mas el Sunyer 008/2009 
17.07.09 Requerint documentació col·locació rètol c/. Freixenet 30 exp. 049/2009 
17.07.09 Requerint documentació llicència d’obres c/. Sant Roc, 4 exp. 013/2008 
17.07.09 Requerint documentació activitat c/. Freixenet, 1 exp. 007/2009 
23.07.09 Delegació de l’alcaldia primer tinent d’alcalde pel dia 24 de juliol 
 
 
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  
17/2009 12 de juny de 2009 
18/2009 03 de juliol de 2009 
19/2009 10 de juliol de 2009 
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El Sr. Birba, en relació amb el punt 5.2 de l’acta del dia 3 de juliol, pregunta a què es 
deu la rebaixa en la quantitat del préstec objecte de contractació, atès que al 
pressupost es contempla la xifra de 223.964 euros i el préstec es contracta per 30.000 
euros menys.   
 
Explica el Sr. Alcalde que un dels projectes d’inversió previst al pressupost, que 
contempla la instal·lació de fibra òptica, no s’executarà per manca de finançament 
exterior, i és a aquest projecte al que corresponien els 30.000 euros de préstec que, 
per tant, no s’ha contractat.  
 
El Sr. Birba afirma que amb la contractació d’aquest préstec l’endeutament de 
l’Ajuntament puja 3,6 milions d’euros.  
 
En relació amb el punt 5.9 (Trasllat de la Capella del Roure) de la mateixa acta del 3 
de juliol, el Sr. Birba pregunta els motius pels quals, havent informat de que els treballs 
anaven a càrrec del promotor de l’obra, finalment ha estat l’Ajuntament qui s’ha fet 
càrrec.  També fa l’observació,  a la vista de les fotografies publicades, de que s’ha fet 
un enderroc en comptes d’un trasllat. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la mà d’obra de paleteria i el 
contractista promotor de tota la resta de la despesa de l’actuació, d’acord amb el 
conveni que es va establir i del qual es va informar oportunament. Afirma que el trasllat 
s’ha fet de forma escrupolosa i desmenteix comentaris i rumors tendenciosos.  
 
En relació amb el punt 5.18 de l’acta del dia 12 de juny, el Sr. Birba comenta que el 
pressupost de l’ampliació de la potència elèctrica de l’Hospital és excessivament 
elevat.  
 
El Sr. Josep Juncà afirma que efectivament ho és i per aquest motiu s’han mantingut 
reunions amb responsables i tècnics municipals i de la companyia subministradora per 
tal de concretar els termes exactes del subministrament i ajustar el pressupost a les 
circumstàncies que hi concorren. Assegura que el pressupost es reduirà 
substancialment.   
 
 
c) INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.- Bans. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels Bans des de la data de la darrera sessió 
ordinària.  
 
18.06.09 Ampliant horari tancament diverses activitats durant la Festa Major.. 

 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3.- APROVACIÓ DEL  CONVENI PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA 
XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT 
DE CATALUNYA 
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Atès que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya ha creat, i posa a disposició de tots els Ajuntaments que hi 
estiguin interessats, la xarxa pública de radiocomunicacions d’emergències i seguretat 
a Catalunya “RESCAT” desenvolupada amb la col·laboració del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb 
l’objectiu de respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències. 
 
Vist el conveni que materialitza l’interès d’aquest Ajuntament i de la Generalitat de 
Catalunya en l’adhesió de Camprodon a la Xarxa.  
 
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:  
 
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Camprodon per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT de Radio 
Comunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció 
Civil.  
 
Segon.- FACULTAR a l’alcalde Sr. Esteve Pujol i Badà, tan àmpliament com en dret 
fóra menester per a la formalització del conveni aprovat i quantes actuacions siguin  
necessàries per a la seva efectivitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
4.- PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL PER A L’ESTABLIMENT DE 
LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2010. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut del treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat s’estableix que les dues 
festes seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis 
respectius mitjançant acords adoptats pel Ple de al Corporació, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 del Real Decret 2001/83, de 28 de juliol. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals a tot el terme municipal de Camprodon, 
s’han fixat fent-les coincidir amb la festa major de Sant Patllari. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Proposar al Conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 
com a festes locals a tot el terme municipal de Camprodon els dies 21 i 22 de juny de 
2010. 
 
Segon.- Notificar aquest acords al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat 
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 de l’Ajuntament.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5 

5.- ADHESIÓ AL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT.  
 
L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut realitza 
funcions d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació, en relació a totes 
les competències que en matèria de salut pública tinguin atribuïdes per la legislació de 
règim local i sectorial vigent, en el marc de la protecció, la promoció i la prevenció. 
 
En aquest sentit, el Catàleg de Serveis de Dipsalut és l’eina que permet concretar els 
serveis als municipis mitjançant diferents línies d’actuació que conformen les àrees 
d’activitat de l’Organisme. 
 
L’adhesió al Catàleg de Serveis permet l’accés als diferents programes específics que 
donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de 
promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc. 
 
L’adhesió és el requisit necessari per poder accedir als serveis que Dipsalut ofereix als 
municipis, requisit que, d’altra banda, no comporta cap tipus de cost econòmic.  
 
Cadascun dels programes d’actuació contemplats en el Catàleg de Serveis té, no 
obstant, condicions específiques per a la prestació dels diferents serveis que engloba 
l’esmentat Catàleg. Així doncs, per accedir als diferents programes d’actuació, el 
municipi haurà de complir les condicions concretes de cadascun d’ells. 
 
Per tal de millorar l’aplicació de la normativa en matèria de salut pública, i vetllar així 
pel benestar dels  ciutadans del nostre municipi, vista la iniciativa plantejada per 
Dipsalut, i amb la  voluntat d’adherir-se al Catàleg de Serveis de Dipsalut per accedir a 
la prestació dels serveis que s’hi contemplen mitjançant cadascun dels diferents 
programes d’actuació,  
 
Es proposa al PLE: 
 
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon al Catàleg de serveis 
de l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut i 
ACCEPTAR les seves condicions d’adhesió, amb els drets i obligacions esmentats en 
els mateixos i que consten a l’expedient. 
 
SEGON.- NOMENAR al Sr. Esteve Pujol i Badà (Alcalde) i  al Sr. Marttí Pujol i 
Suriñach (Regidora i tècnic) com a interlocutors amb l’Organisme autònom de salut 
pública de la Diputació de Girona – Dipsalut. 
 
TERCER.- FACULTAR el senyor Esteve Pujol i Badà, Alcalde, per subscriure els 
documents necessaris per l’efectivitat dels acords.   
 
QUART.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a l’Organisme autònom de salut 
pública de la Diputació de Girona – Dipsalut per al seu coneixement i efectes. 
 
El Sr. Alcalde indica que l’adhesió al catàleg és requisit indispensable per a optar als 
importants ajuts en matèria de salut que s’hi preveuen.  
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
6.- PROPOSTA DE MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS ENTRE 
LA VALL DE CAMPRODON I EL MUNICIPI D’OLOT. 
 
Atès que des de la Generalitat de Catalunya s’ha impulsat la millora de la connexió en 
transport terrestre de viatgers entre els municipis de Ripoll – Olot – Girona, 
augmentant la freqüència i la rapidesa de la comunicació; fet que es considera molt 
positiu per a millorar l’oferta de transport públic i assegurar una mobilitat més 
sostenible;  
 
Atès que actualment, des de Camprodon, només hi ha un autobús diari que comuniqui 
amb Olot, i dos els dies de mercat, la qual cosa es fa insuficient i inoperant el sistema 
de transport amb autobús per als ciutadans de la Vall, que engloba els municipis de 
Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter. 
 
D’acord amb la política de millora de les comunicacions entre diverses poblacions de 
Catalunya que està impulsant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, 
 
Es proposa  al  Ple: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General del Transport Terrestre, del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la implantació d’un 
enllaç, a nivell de línia d’autobús regular, entre els sis municipis de la Vall de 
Camprodon i el municipi d’Olot, amb coordinació amb els horaris de comunicació Olot - 
Girona. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General del Transport Terrestre del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a 
la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
7.- SOL·LICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO DE MILLORA DEL FERM DE LA 
CARRETERA N-260 ENTRE RIPOLL I OLOT , ZONA TUNEL DE COLLABÓS. 
 
Vist que l’estat del ferm de la carretera N-260 (Eix Transpirinenc), sobretot en el tram 
dels túnels de Collabós, entre Ripoll i Olot, es troba en molt mal estat, amb el perill 
d’accident que això comporta.  
 
Vist que aquesta és la única via de carretera que uneix els sis municipis de la Vall 
Camprodon amb les comarques veïnes de la Garrotxa i de la demarcació de Girona, i 
és important que es mantingui en un estat adequat de conservació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’ acord següent:  
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Primer.- Sol·licitar al Ministeri de Foment, titular de la via, que realitzi les actuacions 
oportunes per tal de millorar l’estat del ferm de la carretera N-260 en el tram Ripoll-
Olot, zona del túnel de Collabós. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Ministeri de Foment i a la Mancomunitat de la Vall 
de Camprodon.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A 1 DE GENER DE 2009. 
 
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 2009, 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 2.558 habitants, dels 
quals 1.266 són homes i 1.292 són dones. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
9.- DESTINACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA 
GENERALITAT, FCLC 2009, PER AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ 
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.  
 
Vist que per Resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer, 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 2009.  
 
Atès que d’acord amb l’art. 48 de la Llei 15/2008, 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 7.651,87 euros en concepte de 
prestació supramunicipal de serveis. 
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Es proposa:  
 
1r.- Destinar l’assignació en concepte de participació pel foment de la prestació 
supramunicipal de serveis de l’exercici 2009,  per import de  7.651,87 euros, a la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon.  
 
2on.- Notificar aquest acord al  Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
10.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPRODON AL PLA 
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya estableix, en el seu 
article 50, que el Consells Comarcals són entitats que participen en les tasques de 
protecció civil a Catalunya i que han de prestar el seu suport, assistència i cooperació 
a les funcions municipals de protecció civil. Així mateix, correspon als Consells 
Comarcals l’elaboració i l’aprovació dels plans d’assistència i suport en matèria de 
protecció civil per als municipis del seu àmbit. Aquests plans han de ser homologats 
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i han respectar els plans municipals de 
protecció civil. 
 
En data 14 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal del Ripollès ha  aprovat 
inicialment el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del 
Ripollès, el qual respecta totalment els Plans municipals de protecció civil dels 
diferents municipis de la comarca. 
 
Atesa la necessitat que el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 
comarca del Ripollès, aprovat pel Ple del Consell Comarcal, compti amb l’adhesió dels 
diferents municipis de la comarca. 
 
Atès que l’aprovació dels plans de protecció civil és competència del Ple de 
l’Ajuntament i, per tant, també ho és l’adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria 
de protecció civil de la comarca del Ripollès. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Camprodon al Pla d’assistència i suport en 
matèria de protecció civil de la comarca del Ripollès. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i als Serveis 
Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu membres 
presents, dels onze que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
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11.- PRECS I PREGUNTES  
 
1. El Sr. Daniel Birba, portaveu del Grup Municipal de CiU aporta els números 

corresponents a l’exercici 2008 del Curs Internacional de Música que, en resum 
suposen uns ingressos per import de 40.246 euros i unes despeses de 40.246 
euros;  i del Festival Isaac Albéniz, amb 28.428 euros d’ingressos i 44.594euros 
de despeses.  
 
Afirma que, no havent estat constituïda la Fundació en aquell exercici, correspon al 
Ple el seu coneixement.  
 

2. El Sr. Birba recorda que es va declarar deserta la contractació d’un préstec en la 
que l’oferta presentada era de l’1,50% per sobre de l’Euríbor i, en canvi, el préstec 
aprovat pel Ple del dia 10 s’ha contractat  amb un diferencial del 2,25%; cosa que 
no sembla gaire lògic, afirma.   

 
El Sr. Alcalde respon que no és el mateix la contractació de la  pòlissa de crèdit 
amb un import molt inferior que l’important préstec contractat. Afirma que les 
condicions pactades són les que marca el mercat.  
 

3. El Sr. Xavier Sala insisteix en que al seu Grup, CiU, el preocupa molt el nivell 
d’endeutament de l’Ajuntament que s’ha incrementat, afirma, fins a 3,6 milions 
d’euros amb la contractació dels dos darrers préstecs; quantia que és superior als 
recursos ordinaris del pressupost. Mostra la seva preocupació per les dificultats  
que en el futur hagi d’afrontar l’ajuntament per fer front al deute.  

 
El Sr. Alcalde considera que no és el moment de repetir el debat ja mantingut amb 
motiu de l’aprovació del pressupost municipal. Afirma que hi ha informes tècnics 
que situen l’endeutament molt per sota dels límits legals i de la mitjana dels 
municipis similars. Considera que acollir-se a les mesures extraordinàries de 
sanejament financer ha estat molt positiu per la tresoreria municipal, que podrà 
pagar puntualment. També és positiu pels proveïdors que d’aquesta manera 
cobraran en un termini molt raonable. I també és favorable per l’economia més 
propera que, d’aquesta manera  comptarà amb la circulació del capital obtingut en 
l’operació i l’activació financera que això comporta.  
 

4. El Sr. Xavier Collboni, portaveu del Grup Esquerra-AM,  demana que es faci alguna 
actuació als voltants del pont romànic, atès que hi ha alguna de les tanques 
estan a punt de caure i comporten perill.  

 
El Sr. Joan Guillaumes respon que s’ho han anat a mirar amb l’arquitecte municipal 
i en breu es farà una actuació.  
 

5. El Sr. Collboni pregunta sobre els criteris que s’han utilitzat pel repartiment 
d’entrades a l’acte Univers Albéniz del dia 1 d’agost.  

 
El Sr. Alcalde explica que la prioritat establerta ha estat que tots els veïns i 
habitants de segona residència, que sumen prop de 2.400 llars, hagin  tingut 
l’oportunitat d’assistir-hi. Amb aquest objectiu, es van anticipar les entrades amb 
les instruccions de que calia apuntar-se per comprovar si la demanda era superior 
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als llocs disponibles i es va programar el sorteig per evitar molèsties i cues. S’han 
produït unes 1.100 peticions per totes les quals s’han pogut habilitar seients i, per 
aquest motiu finalment, el sorteig només ha servit per a determinar l’ordre 
d’assignació de seients. Indica que s’ha reservat el lloc corresponent a les 
autoritats que han confirmat l’assistència i dos llocs per a cada entitat del poble. 
Remarca que la demanda de la gent de Camprodon ha esgotat totes les places 
disponibles, però s’ha encabit a tothom d’aquí.    
 

6. El Sr. Collboni pregunta quin serà el destí de les pedres de les voreres tretes del 
Passeig Maristany. Posa de manifest que es tracta d’un material llaminer que 
podria desaparèixer.  

 
El Sr. Guillaumes indica que està previst el tancament del lloc de dipòsit per evitar 
el pillatge.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’utilitzarà en obres de millora i substitucions de vials.  
 
El Sr. Josep Juncà afegeix que es pensa utilitzar en la millora del vial de la zona 
esportiva, en funció de les possibilitats d’actuació de la brigada municipal.  
 

7. El Sr. Collboni pregunta si es segueixen criteris tècnics en el manteniment de 
parcs i jardins, atès que les flors de la Plaça Sta. Maria es van morir al cap de 
pocs dies de posar-les per manca de reg.  

 
El Sr. Alcalde afirma que aquest cas concret es va produir per una errada humana 
del personal encarregat de regar.  
 
Assegura, el Sr. Collboni, que també ha observat que l’herba creix en mig del 
carrer en determinades zones.  
 
El Sr. Alcalde explica que el manteniment dels jardins està distribuït per zones 
entre les diverses empreses del sector que fan un manteniment acceptable de les 
grans zones enjardinades però és possible que descuidin alguns petits detalls pels 
quals se’ls haurà de requerir més atenció.  
 

8. El Sr. Collboni posa de manifest que al Passeig Maristany falta posar bancs i 
papereres.  

 
El Sr. Guillaumes afirma que ja s’estan posant.  
 

9. El Sr. Collboni indica que pel camí del Masot no es pot passejar degut a la 
velocitat dels vehicles que hi circulen. 

 
El Sr. Alcalde explica que abans no es podia passejar degut a la pols i ara tampoc 
per culpa dels cotxes. Considera que la solució serà transformar tot el vial en zona 
30 amb prioritat per a vianants i altres usuaris per davant dels automòbils.  
 

10. El Sr. Collboni posa de manifest la necessitat d’estalvi energètic a les oficines 
municipals. Explica que va anar a les oficines de Can Parraquet a la nit i va trobar 
tots els aparells engegats.  
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El Sr. Juncà afirma que ens trobem en una situació de provisionalitat  en la que es 
poden produir episodis estranys, però quan es faci el trasllat a la Casa de la Vila es 
tindrà en compte i s’aplicaran estrictament criteris i conductes d’estalvi energètic.  
 

11. El Sr. Collboni felicita al Regidor de Cultura per la instal·lació de wàters durant la 
Festa Major.  

 
El Sr. Marc Navarro agraeix la felicitació i explica que ja es van començar a utilitzar 
l’any passat.  
 
Proposa el Sr. Collboni que s’estudiï la possibilitat de comprar alguna cabina, en 
vista de la seva assídua utilització pel municipi.  
 
El Sr. Navarro indica que no seria rendible degut a que el manteniment de les 
cabines es fa amb un camió automatitzat que condiciona el seu funcionament i 
cost.     

 
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són, tres quarts i mig de vuit del vespre; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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