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 MINUTA ACTA NÚM. 4/2009 
 

 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
 DEL DIA 5 DE JUNY  DE  2009 

 

 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, quan són les 
22:03 hores del dia 5 de juny  de 2009,  es reuneix 
el Ple de l’Ajuntament a l'objecte de celebrar 
sessió extraordinària 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 (27.03.2009 ordinària i 
11.05.2009 extraordinària) 

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

3. DENOMINACIÓ DE LA VIA PÚBLICA “CAMÍ DE LA MIRANDA” 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CARTA DEL PAISATGE DE LA VALL DE CAMPRODON. 
5. DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 

PRÉSTECS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES ORDINÀRIES (174.391,40€). 
6. DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 

PRÉSTECS A CURT TERMINI PER ATENDRE NECESSITATS TRANSITÒRIES DE 
TRESORERIA PER IMPORT DE 880.000,00€. 

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

8. APROVACIÓ ATORGAMENT DE DIFERENTS DISTINCIONS A PERSONATGES VINCULATS 
AMB CAMPRODON. 

9. PRECS I PREGUNTES 
Abans de finalitzar la sessió ha estat inclosa la següent moció d’urgència:   
10. MOCIÓ D’URGÈNCIA:  HABILITACIÓ DE LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’EDIFICI DE LA 

COOPERATIVA PER A LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS PLENÀRIES 
 
************************* 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (27.03.2009 
ordinària i 11.05.2009 extraordinària) 
 
Es sotmeten   a la consideració del Ple les actes de les sessions celebrades els dies 27 
de març i 11 de maig. 
 
El Sr. Xavier Sala, regidor del Grup CiU,  vol matisar la seva afirmació que es recull a 

Assistents: 
§ Esteve Pujol i Badà 
§ Joan Guillaumes i Vila 
§ F. Xavier Collboni i Sala 
§ 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 
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la pàgina 10 de l’acta del dia 27 de març, on diu “afirma que s’ha rebaixat el deute però 
no s’ha aprofitat per eixugar-lo en època de bonança”; hauria de dir  que no s’ha 
aprofitat l’època de bonança per rebaixar el deute.  
 
El Sr. Daniel Birba, portaveu del Grup CiU,  demana que a les actes que es pengen al 
web municipal s’especifiqui que estan pendents d’aprovació pel Ple, fins que s’aprovin.   
 
 Amb la incorporació de la correcció transcrita, les dues actes  resulten  APROVADES  
per unanimitat dels assistents.    
 
 
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 

a) Decrets. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la 
data de la darrera sessió ordinària.  
 
27.03.09 Concedint termini d’audiència als compareixents a l’exp. d’investigació 

camí de l’Hort del Campaner  
30.03.09 Nomenant instructors atorgament diverses distincions.  
03.04.09 Nomenament tresorera accidental per vacances de la titular.  
20.04.09 Establiments de locals públics actes de campanya eleccions Parlament. 
20.04.09 Modificació contracte per reducció jornada del Museu Isaac Albéniz. 
28.04.09 Requerint documentació ampliació d’habitatge. Pl. Dr. Robert, 3 
13.05.09 Requerint documentació construcció caseta de fusta. Ptge. Forcarà, 1 
13.05.09 Requerint documentació obertura d’establiment . C/. València, 54  
13.05.09 Requerint documentació retornament aval. Font Rubí – Devesa Nova, 863  
 
b). Junta de Govern Local.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords i resolucions aprovats per la Junta de 
Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
7/2009 20 de febrer de 2009 
8/2009 27 de febrer de 2009 
9/2009 06 de març de 2009 
10/2009 13 de març de 2009 
11/2009 27 de març de 2009 
12/2009 03 d’abril de 2009 
13/2009 17 d’abril de 2009 
14/2009 24 d’abril de 2009 
15/2009 08 de maig de 2009 
16/2009 15 de maig de 2009 
 
El Sr. Daniel Birba indica que han rebut avui mateix l’acta de la Junta del dia 15 de 
maig i no han tingut temps de repassar-la. Demana que es lliurin les actes amb temps 
suficient.  
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Indica el Sr. Birba que a l’acta del dia 3 d’abril, en el punt 3.8, es va estimar un recurs 
contra una liquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana de prop de 19.000 euros i es va deixar en 1.389 euros. Troba que és molta 
diferència i demana més informació al respecte.  
 
El Sr. Esteve Pujol , alcalde, explica que els serveis administratius van confeccionar la 
liquidació prenent com a base l’import pagat per l’Ajuntament per l’expropiació dels 
terrenys i posteriorment, quan van presentar l’al·legació, els serveis jurídics van 
comprovar que s’havia d’aplicar el valor cadastral i es va rectificar la liquidació.   
 
El Sr. Birba, en relació amb el punt 4.14 de l’acta del dia 17 d’abril demana 
explicacions sobre el recurs presentat contra la sanció de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una proposta de sanció generada per la 
descoordinació interna de l’ACA degut a que a Girona no tenien constància del 
procediment instruït a Barcelona. Indica que la proposta de sanció era de fins a 6.000 
euros.  
 
El Sr. Birba, en relació amb el punt 5.4 de l’acta del dia 8 de maig, demana el motiu de 
l’aprovació de les bases generals que regeixen les convocatòries de places vacants.  
 
El Sr. Alcalde respon que es tracta d’unes bases genèriques que s’adapten a la nova 
normativa sobre selecció de personal, molt distinta a l’anterior sobretot, en relació amb 
la composició dels tribunals de selecció.  
 
El Sr. Birba pregunta si les dues places de vigilant que es convoquen per acord del dia 
15 de maig són noves.  
 
El Sr. Alcalde indica que es convoquen tres places que s’han de cobrir: una 
d’administratiu i dues de vigilant una de les quals està ocupada interinament en 
l’actualitat. Explica que es procedirà a la reorganització de les tasques administratives 
relacionades amb la via pública per cercar major eficiència.  
 
El Sr. Daniel Birba pregunta, en relació amb l’acord del punt 5.6 de l’acta del dia 15 de 
maig, en perjudici de quines actuacions es fa la rebaixa de 276.000 € a 130.000 en les 
despeses de reparació dels danys de l’aiguat, per tal de rebre 60.000 euros de la 
Diputació.  
 
El Sr. Alcalde explica que la previsió contempla la reparació del pont del camí de Sant 
Antoni i altres danys causats per l’aiguat del dia 11 de setembre dels quals, una 
primera valoració d’urgència pujava 276.000 euros que s’ha hagut d’ajustar. Informa 
que la Diputació aporta dues subvencions de 60.000 euros cada una i la Generalitat ha 
pagat altres actuacions per import de 18.000 euros. Afirma que al pressupost 
municipal consta la despesa per import de 130.000 euros i els ingressos procedents de 
la Diputació per import de 120.000.  
 
El Sr Xavier Sala pregunta si l’actuació del Consell Comarcal, de pavimentació del 
camí de Can Perich,  comprèn tot el tram.   
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El Sr. Joan Guillaumes explica que es pavimenten dos trams, un al principi, de Can 
Perich al pont  i un altre al final, del càmping a les Rocasses,  i al mig quedarà una 
mica més d’un quilòmetre per pavimentar.  
 
El Sr. Alcalde remarca que es tracta d’una important actuació del Consell Comarcal, 
que més endavant ho acabarà de pavimentar.  
 
El Sr. Xavier Sala pregunta els motius pels quals el carrer Sant Roc no aboca al 
col·lector construït l’any 1983, que connecta amb la depuradora.  
 
El Sr. Alcalde explica que el col·lector el va fer la Confederació Hidrogràfica del Pirineo   
Oriental que era l’organisme competent de la conca, més endavant substituït per la 
Junta de Sanejament i posteriorment per l’ACA actual. Afirma que aquest era 
l’organisme responsable de connectar tots els abocaments i no van fer els que anaven 
al canal. Indica que ara han requerit a l’Ajuntament per que els connecti i els hem 
respost que ho facin ells.  
 
El Sr. Xavier Sala afirma que hi han altres clavegueres que no estan connectades al 
col·lector. 
 
El Sr. Martí Pujol  assegura que cada vegada que hi ha oportunitat es recorda a 
l’organisme responsable aquesta incidència.   
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
3.- DENOMINACIÓ DE LA VIA PÚBLICA “CAMÍ DE LA MIRANDA” 
 
Atesa la necessitat,  la procedència i l’oportunitat de denominar “Camí de la Miranda” 
la via pública, actualment sense nom, que té el seu origen a l’alçada entre els números 
28 i 30 de l’Avgda. Maristany. 
 
Vista la legislació d’aplicació, que es concreta en l’article 75 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals. I la  Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es 
regulen les instruccions tècniques sobre la gestió i revisió en matèria de Padró 
Municipal d’Habitants. 

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.  Aprovar la denominació “Camí de la Miranda” de la via pública municipal 
que  té el seu origen a l’alçada entre els números 28 i 30 de l’Avgda. Maristany    i 
finalitza a  l’edifici conegut com “La Miranda” una part d’aquest vial,  el seu marge 
esquerre (amb numeració senar) d’acord amb la limitació del terme municipal  pertany 
al terme de Llanars. 
 
SEGON. Notificar a el present acord als veïns afectats per la denominació del carrer.  
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TERCER. Comunicar l’acord a les Administracions Públiques competents en la matèria  
i a les Entitats, empreses i Organismes que puguin resultar afectats [INE, Correus, 
Registre de la Propietat, Cadastre,...]. 
 
El Sr. Martí Pujol explica que el camí no tenia nom i uns veïns van demanar que se li 
posi. I desprès de parlar amb Llanars i consensuar el nom, cal aprovar-ho pel Ple.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CARTA DEL PAISATGE DE LA VALL DE 
CAMPRODON 
 
Atès que la a Mancomunitat de la Vall de Camprodon ha procedit a promoure la 
redacció de la CARTA DEL PAISATGE DE LA VALL DE CAMPRODON, la qual està 
integrada pels següents documents: 

- Diagnosi de les dinàmiques del paisatge. 
- Objectius de qualitat, pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i 

millora dels paisatges de la Vall de Camprodon. Inclou els objectius de qualitat i 
el programa de gestió. 

 
D’acord amb el que preveu l’article 18 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel 
qual es desenvolupa la llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística:  
“1. Les Cartes del paisatge són els instruments de concertació d’estratègies entre els 
agents públics i els privats per acomplir actuacions de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge que tinguin per objectiu mantenir-ne els valors. 
2. El contingut de les Cartes del paisatge ha de tenir en compte el que estableixen els 
Catàlegs del paisatge que incideixen en els seus àmbits. 
3. El contingut de les Cartes del paisatge que s’hagin formalitzat en absència de 
catàlegs dels paisatges, s’ha de tenir en compte en els Catàlegs del paisatge que 
s’elaborin posteriorment. 
4. Les Cartes del paisatge han de tenir en compte els catàlegs del patrimoni cultural, 
artístic i natural d’àmbit municipal en els casos en què estiguin aprovats. 
5. La carta del paisatge té el següent contingut: 

a) La diagnosi de dinàmiques del paisatge. 
b) La definició d’objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l’àmbit territorial 

que abasta la carta del paisatge. Aquests objectius han de ser coherent amb 
els objectius de qualitat establerts per a cadascuna de les unitats de paisatge 
definides en els catàlegs  corresponents del paisatge. 

c) Elaboració d’un programa de gestió en el que es concretin les accions 
específiques que han d’emprendre els diversos agents, i en el qual ha de 
quedar garantida la participació ciutadana.” 

 
Atès que la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon, redactada per Josep Maria 
Marallach, Santi Llagostera i Albert Albertí, reuneix els requisits establerts per la llei 
8/2005 i el decret 343/2006. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon integrada pels 
següents documents: Diagnosi de les dinàmiques del paisatge; Objectius de qualitat, 
pla de gestió i pacte per la protecció, ordenació, gestió i millora dels paisatges de la 
Vall de Camprodon. Inclou els objectius de qualitat i el programa de gestió. 
 
Segon.- Donar compte d’aquests acords a la Direcció general d’arquitectura i paisatge, 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 
 
El Sr. Alcalde explica que la proposta culmina un procés iniciat a partir del conveni del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb la Mancomunitat per 
l’elaboració de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon, en el qual hi ha hagut 
molta participació,  que ja ha estat aprovada per la Mancomunitat  i ara toca que 
l’aprovin el ajuntaments.  
 
El Sr. Xavier Sala pregunta si hi hauran recursos per implementar la Carta.  
 
El Sr. Alcalde respon que això serà la segona part del procés i a aquest efecte es 
compta amb el finançament del cost d’una agent d’ocupació i desenvolupament local 
(AODL) que té encarregada com a part de la seva dedicació la recerca de possibilitats 
de finançament pel desenvolupament de la Carta de Paisatge de la Vall de 
Camprodon.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament. 
  
 
5.- DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA EN L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES 
ORDINÀRIES (174.391,40€). 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Camprodon, en sessió de data 27 de març de 2009, 
adoptà l’acord d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en 
la contractació de Préstecs pel finançament de despeses ordinàries (174.391,40€). 
 
Atès que es va invitar als bancs i caixes que tenen sucursal a Camprodon a presentar 
oferta fins el dia 23 d’abril de 2009 a les 12 del migdia. 
 
Atès que durant el termini de presentació d’ofertes,  s’ha registrat una sola proposició  
que no complia els requisits de la licitació,  
 
Reunida la Mesa de Contractació el dia 24 d’abril a les 12 hores proposa no admetre la 
proposició presentada i declarar deserta la licitació. 
 
Al Ple es proposa:  
 
1r.- DECLARAR deserta la licitació en l’expedient de contractació de préstecs pel 
finançament de despeses ordinàries (174.391,40€).  
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2on.- NOTIFICAR el present acord als interessats en l’expedient amb indicació dels 
recursos que poden interposar.  
 
El Sr. Alcalde considera que el debat d’aquest punt es pot fer conjuntament amb el 
següent, degut que els mateixos arguments serveixen per les dues operacions 
inicialment previstes.  
 
Afirma, el Sr. Alcalde, que resulta més avantatjosa la mesura prevista al RD-Llei 
5/2009 de mesures pel sanejament financer de les entitats locals i a la vista de que no 
s’han presentat ofertes per a contractar els préstecs, cal finiquitar els dos expedients. 
Indica que caldrà celebrar un Ple abans de finals de juliol per tal d’aprovar la 
contractació de l’operació que preveu el RD-Llei 5/2009.     
 
El Sr. Birba pregunta quina incidència tindrà la no contractació dels préstecs en la 
morositat.  
 
El Sr. Alcalde respon que es va apretant arreu per tal de que arribin els recursos 
pendent  i es fa el que es pot per pagar en terminis raonables. Posa com exemple que 
ja s’ha pogut pagar la totalitat de l’obra del parc de bombers. Indica que, en general,  
s’està pagant entre 90 i 120 dies i s’atenen excepcions raonades.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament. 
 
 
6.- DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA EN L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE PRÉSTECS A CURT TERMINI PER ATENDRE NECESSITATS 
TRANSITÒRIES DE TRESORERIA PER IMPORT DE 880.000,00€. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Camprodon, en sessió de data 27 de març de 2009, 
adoptà l’acord d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir en 
la contractació de Préstecs a curt termini per atendre necessitats transitòries de Tresoreria 
per import de 880.000’-€. 
 
Atès que es va invitar als bancs i caixes que tenen sucursal a Camprodon a presentar 
oferta fins el dia 23 d’abril de 2009 a les 12 del migdia. 
 
Atès que durant el termini de presentació d’ofertes, no  s’ha presentat cap proposta. 
 
Reunida la Mesa de Contractació el dia 24 d’abril a les 12 Hores proposa declarar 
deserta la licitació. 
 
Al Ple es proposa:  
  
1r.- DECLARAR deserta la licitació en l’expedient de contractació de préstec a curt 
termini per atendre necessitats transitòries de tresoreria per import de 880.000,00€.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament. 
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7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ 1/2009, RELATIVA A LES CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS  
EXTERIORS DE LES EDIFICACIONS.  
 
Les noves disposicions en matèria d’estalvi energètic en les edificacions, el Decret 
21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis, i el Codi Tècnic de l’Edificació, en concret el DB-HE, 
estableixen l’obligatorietat de que en el edificis en que el consum d’aigua calenta, 
sanitària diària ultrapassi determinats paràmetres, segons els usos i la zona climàtica, 
hagin de disposar d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que utilitzi per al 
seu funcionament energia solar tèrmica.  
 
L’objectiu primordial d’aquesta modificació és fer compatible la finalitat de caràcter 
general d’estalvi energètic, prevista en el Decret 21/2006 i en el Codi Tècnic, amb la 
conservació dels valors dels espais i edificis protegits dels diferents nuclis urbans del 
municipi de Camprodon . 
 
 Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
                                                                                                                                                                                                                              
Primer. APROVAR inicialment la modificació puntual 1/2009 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.  
 
Tercer.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials d’acord amb els apartats 5  de l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. 
 
Quart.- APROVAR, la suspensió de llicències d’instal·lacions exteriors dels edificis que 
s’oposin a les condicions de la modificació puntual pel període de tramitació de la 
modificació del Pla General, i com a màxim durant un any, d’acord amb el que 
disposen els articles 71 i 72 del TRLUC. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’aprofitar una excepció que la pròpia normativa 
permet, per tal de que no sigui obligatori posar plaques solars en edificis catalogats.  
 
El Sr. Birba mostra la conformitat del seu Grup amb el fons de la modificació però 
considera que seria més correcte substituir la paraula “evitar” per “regular o limitar”, 
per tal de no discriminar.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord amb l’apreciació del Sr. Birba, però indica que cal fer 
l’aprovació inicial tal com està redactada i tenir-ho en compte per tal d’afinar, si 
s’escau, sense contradir els criteris del tècnic redactor, durant el període d’informació 
pública.  
 
El Sr. Xavier Sala es mostra partidari de que també sigui d’aplicació l’excepció a 
algunes edificacions de Rocabruna com la Rectoria.  
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El Sr. Alcalde indica que els edificis excepcionats necessàriament han d’estar 
catalogats.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per vuit vots favorables dels 
regidors dels Grups Socialista i d’Esquerra i tres abstencions dels regidors de Ciu.  
 
 
8.- APROVACIÓ ATORGAMENT DE DIFERENTS DISTINCIONS A PERSONATGES 
VINCULATS AMB CAMPRODON. 
 
Vist el decret d’alcaldia de data 30 de març de 2009 nomenant els instructors de 
l’expedient per a l’atorgament de diferents distincions a personatges vinculats amb 
Camprodon. 
 
Vist l’expedient justificatiu dels honors per a l’atorgament de diferents distintius 
efectuada per unanimitat dels instructors a l’alcaldia.  
 
Es proposa al Ple : 
 
Primer.- ATORGAR les següents distincions:  
 
En relació a la secció primera:  
 
Concessió de Fills predilectes a títol pòstum:  

• Isaac Albéniz i Pascual – músic i compositor 
• Alexandre Galí i Coll – pedagog i historiador  
• Josep Cuatrecasas i Arumí – botànic  

 
 
Concessió  de Fill adoptiu a títol pòstum: 

• Dr.  Bartomeu Robert i Yarzábal – metge i alcalde de Barcelona  
 
Concessió de Fills adoptius:  

• Alfonso Alzamora i Albéniz – nét del compositor – membre de la Fundació 
Museu Isaac Albéniz – promotor del museu i mecenes del festival  

• Lluís Martínez i Sistach – Cardenal Arquebisbe de Barcelona  
• Joan Manel Serrat i Teresa  - cantant i compositor 

 
En relació a la secció tercera:  
 
Medalles de Bronze de la Vila “Distinció ciutadana”:  

• Societat Casal Camprodoní 
• Ski Club Camprodon  
• Associació Amics de Sant Antoni 

 
Segon.- INSCRIURE els honors atorgats en el llibre de registre d’acord amb l’article 
21 del Reglament d’honors, distincions i protocol d’aquest Ajuntament.  
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Tercer.- DONAR PUBLICITAT als acords precedents.  
 
El Sr. Alcalde indica que s’ha seguit el procediment que estableix el Reglament 
municipal aprovat recentment i a tal efecte es van  nomenar tres instructors que van fer 
la proposta per unanimitat. Remarca que, en tractar-se  de la primera vegada que 
s’atorguen distincions, la proposta és excepcionalment més ample del que ho serà en 
les successives ocasions, degut al deute pendent amb persones que han fet molt pel 
poble. Afirma que s’haurà de continuar atorgant distincions més endavant, sobretot en 
el camp de les entitats, de les quals ara es distingeixen tres, però hi han d’altres que 
també són creditores i es distingiran més endavant.     
 
El Sr. Birba creu convenient insistir en que la longitud excepcional de la  llista de 
distingits no treu valor  als títols que s’atorguen. 
 
El Sr. Alcalde proposa que,  com a excepció a les normes de protecció de dades 
personals, a les actes, anuncis i informacions públiques d’aquets acord, es mantinguin 
les dades completes dels distingits per tal de no desvirtuar el fons de l’actuació.  
 
Tots els regidors es mostren d’acord amb l’excepció proposada.    
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze 
membres que de fet i de dret integren el Ple de l’Ajuntament. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
10. El Sr. Birba diu que han rebut moltes queixes pel rebut de l’aigua degut a 

diverses circumstàncies: problemes per desajustaments en factures; encariments 
injustificats que s’intenten emmascarar amb el canvi de periodicitat, alguns dels 
quals han passat de 60 euros a 200 i àdhuc a 300 euros trimestrals.  

 
Insisteix en la innecessarietat del canvi de la gestió del servei, una vegada més. I 
pregunta  si s’han instal·lat els comptadors dels serveis municipals i per quan està 
previst la seva instal·lació.  
 
Respon el Sr. Josep Juncà que s’ha dotat al servei de la professionalitat que 
requereix l’aplicació estricta de la normativa legal de la gestió d’aquest servei 
públic i també l’establiment de les garanties de qualitat exigibles.  
 
Indica que s’han liquidat, excepcionalment, quatre mesos i això ha comportat 
algunes disfuncions que ja no es tornaran a produir. Afirma que es faran les 
correccions i els ajustos necessaris i que es dóna resposta a totes les 
reclamacions i, en els casos que s’escaigui, s’aplicaran promitjos històrics de dos 
anys enrere per evitar injustícies.  
 
Posa de manifest, el Sr. Juncà, que s’han presentat 58 queixes sobre un total d’uns 
2.000 rebuts,  i també remarca la importància que té el fet de que a partir d’ara es 
factura per l’aigua que realment es consumeix. 
 
El Sr. Xavier Sala afirma que ja n’eren conscients que la privatització del servei 
comporta el fet de que l’empresa que el gestiona s’ha de guanyar la vida.  
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El Sr. Alcalde nega que s’hagi privatitzat el servei. Afirma que l’usuari ha de pagar 
els costos  per principi legal. I considera que no és el moment de reproduir debats 
propis de l’aprovació de les tarifes, que es farà al mes d’octubre.  
 
El Sr. Birba insisteix sobre la instal·lació de comptadors dels serveis municipals.  
 
El Sr. Juncà respon que encara no s’han instal·lat degut a que es segueixen les 
prioritat del Pla Director i tenint en compte que a l’estudi de tarifes ja està 
comptabilitzat el consum dels serveis públics municipals.  

 
10. El Sr. Birba afirma que han rebut queixes sobre el funcionament del servei de 

recollida d’escombraries relacionades amb contenidors avariats i el mal 
funcionament dels contenidors soterrats. Pregunta quina valoració fa l’equip de 
govern al respecte.  

 
El Sr. Alcalde respon que és conscient de que hi ha unes persones, per sort en 
nombre reduït, que compliquen el funcionament del servei. Afirma que s’ha 
incrementat el reciclatge gràcies als contenidors soterrats que ho faciliten, malgrat 
comportaments incívics molt minoritaris. Indica que es farà una campanya de 
sensibilització sobre reciclatge i utilització dels contenidors soterrats i també sobre 
el tractament dels excrements dels animals de companyia dipositats en la via 
pública.  

 
10. El Sr. Birba indica que la passarel·la que comunica la Plaça Dr. Robert amb els 

aparcaments de Mas Ventós es va obrir uns dies per Setmana Santa i ara encara 
està tancada. Pregunta quan s’obrirà definitivament.  

 
El Sr. Alcalde explica que per Setmana Sant es va obrir de forma provisional i una 
vegada estiguin acabats tots els detalls pendents s’obrirà definitivament, 
previsiblement per Sant Patllari.  

 
10. El Sr. Birba recorda que  l’octubre van demanar els comptes del Festival Albéniz 

2008 i encara no els tenen. Afirma que, com a patró que és,  no s’ha reunit ni 
s’ha assabentat de res de la Fundació malgrat s’hagi dit públicament que el 
programa l’ha fet la Fundació.  

 
El Sr. Alcalde recorda que ja va anunciar a la Junta de Portaveus que es farà una 
reunió durant el mes de juny a aquest respecte.  

 
10. El  Sr. Birba indica que es produeixen problemes de drenatge d’aigües pluvials 

a la zona del pont de Freixenet. Demana que es prenguin mesures.  
 

El Sr. Juncà afirma que abans no hi havien problemes perquè la vorera era més 
baixa  i en canvi ara s’embassa l’aigua.  
 
El Sr. Guillaumes assegura que es procedirà a desviar l’aigua que baixa pel camí.    

 
10. El Sr. Birba manifesta que han rebut informació de que hi falten places a la llar 

d’infants.  
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El Sr. Alcalde explica que la llar d’infants és municipal i dóna servei sobradament a 
les necessitats de Camprodon; tot i que, per sort, es poden atendre també tots els 
usuaris dels altres municipis de la Vall que han fet la preinscripció.   

 
10. El Sr. Birba afirma que als espais reservats a càrrega i descàrrega no es 

compleixen ni els horaris ni les limitacions. Opina que cal regular i vigilar més 
aquests espais.  

 
El Sr. Alcalde valora que, en general, les zones es respecten, però es mostra 
d’acord amb que s’ha de millorar. Pregunta si CiU proposa posar més multes.  
 
El Sr. Xavier Sala afirma que cal més regulació i vigilància,  i sancions com a darrer 
recurs, també.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord.  
 
La Sra. Núria Mas, regidora del Grup CiU, afirma que no pot creure que un 
camioner aparcaria malament davant del vigilant. Per tant, opina que cal més 
presència del vigilant en determinades zones i horaris.  
 
El Sr. Juncà assegura que aquesta proposta comporta veure quants vigilants s’han 
de contractar, quantes sancions s’han d’imposar i com s’imposen les limitacions 
que cal tenir en compte que  afecten a  tothom.  
 
El Sr. Alcalde opina que qui atura el vehicle al carrer València per anar a fer un 
encàrrec o una compra evidencia  una manca de respecte vers els altres usuaris 
del carrer.  

 
10. El Sr. Xaxier Collboni, portaveu del Grup d’Esquerra, indica que la Junta de 

Portaveus va ser dilluns i es va assabentar per la premsa 15 dies abans de la 
plataforma sobre el riu de la qual no sabien res els patrons de la Fundació.  

 
El Sr. Alcalde explica que qui va donar a conèixer la notícia va ser la Generalitat, 
avançant-se a la Fundació. Suposa que es devia interpretar que ho podien fer en 
funció de la seva aportació econòmica.   

 
10. El Sr. Collboni explica que la calefacció de la Cooperativa sempre està al màxim i 

caldria regular-la.  
 
El Sr. Alcalde es mostra d’acord. Indica que el proper Ple es farà en aquell local 
degut a les obres de la Casa de la Vila.  

 
10. El Sr. Collboni pregunta si ja està instal·lat el repetidor de TV de Font Rubí.  
 

El Sr. Alcalde respon que hi van dos repetidors, un que ja ho té tot en regla per 
funcionar i un altre que dóna senyal a Beget. Explica també que ja està en marxa 
la instal·lació del repetidor de Montagut que cobrirà una part del municipi de 
Camprodon. 
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10. El Sr. Collboni  informa que a la rotonda de Can Birba hi ha dos arbres morts que 
s’haurien de retirar i altres 18 arbres danyats més amunt.  

 
El Sr. Martí Pujol afirma que els dos arbres ja eren morts abans de les obres i els 
altres estan controlats i s’ha donat compte als responsables de la via, tot i que 
sembla que sobreviuran.  

 
10. El Sr. Collboni indica que al carrer de la Trigona hi ha un pont que s’ha de recobri 

de pedra.  
 

El Sr. Alcalde explica les vicissituds de  l’obra i conclou que, efectivament, s’ha de 
recobrir de pedra.  

 
10. MOCIÓ D’URGÈNCIA:  HABILITACIÓ DE LA SALA D’EXPOSICIONS DE 

L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA PER A LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 
PLENÀRIES.  

 
A) APRECIACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ:  

 
A instància del Sr. Secretari, el Sr. Alcalde proposa que sigui apreciada la urgència de 
la moció, degut a que s’ha tingut coneixement de la necessitat d’habilitar la sala per la 
celebracions de plens de l’Ajuntament, amb posterioritat a la convocatòria de la 
present sessió.  
 
El Ple, per unanimitat ACORDA  apreciar la urgència i autoritzar el debat i votació en la 
present sessió ordinària del Ple.  
 
B)  PROPOSTA D’ACORD:   
 
Atès que, per raons de força major, degut a l’execució de les obres de reforma de la 
Casa de la Vila, no es podrà utilitzar durant uns mesos la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.  
 
A proposta del Sr. Alcalde, el Ple, per unanimitat ACORDA, habilitar la Sala 
d’Exposicions de l’edifici de la Cooperativa per a la celebració de les sessions 
plenàries durant el termini que durin les obres, tal com es regula a l’article 49 del Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article 102.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.    
 
No havent altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió quan 
són, en punt,  les dotze hores; de tot el que jo, el secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau  
L’ALCALDE.   
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