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ACTA NÚM. PLE2016/6 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE 
JULIOL DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:03 hores del dia 26 de juliol de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres 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: 
 
ACTES: 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
PROPOSTES D’ACORD: 
2. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 

2016. 
3. RECUPERACIÓ D’OFICI  DE CAMÍ PÚBLIC. CAMÍ RAL DE ROCABRUNA TRAM 

CAN BERTRAN. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ ACORD PLE 
31/05/2016. 

4. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  
PER A L’ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2017. 

5. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 (PLJ). 
6. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE 20.07.2016 APROVACIÓ DEL 

MANIFEST  “PACTE PER LA INDÚSTRIA AL RIPOLLÈS”. 
 
MOCIONS 
7. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PRESENTS A LA 

DIPUTACIÓ DE SUPORT INSTITUCIONAL A LA INICIATIVA PER A LA 
REFORMA HORÀRIA I CREACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL ADSCRIT A 
PRESIDÈNCIA. 

8. MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE CAMPRODON RESPECTUOS AMB 
LA DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL I AMB LA REALITAT DE LESBIANES, 
GAIS, TRANSEXUALS I BISEXUALS I CONTRÀRIA A LA DISCRIMINACIÓ DE 
LES PERSONES PER RAÓ DE LA SEVA ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL. 

9. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016. 
10. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER 

RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JORDI BERDALA VIDAL 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 
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COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE 
CAMPRODON I REPARACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES. 

11. MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST SIGNAT PER 13 ORGANITZACIONS 
EMPRESARIALS DE LA GARROTXA A FAVOR DEL DESDOBLAMENT DE LES 
FUTURES VARIANTS DE LA VALL D’EN BAS, LES PRESES I OLOT. 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:  
  
12. DECRETS  
13. JUNTES DE GOVERN  
14. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

a) ES DÓNA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, SEGON TRIMESTRE 2016, TRAMÈS AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.   

15. PRECS I PREGUNTES 
 

 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària  
celebrada en data 31 de maig de 2016, i la de la sessió extraordinària de 7 de juliol de 
2016,  que són aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016. 
 
Atès que la Diputació de Girona, en sessió plenària de data 21 de juny de 2016, ha 
aprovat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2016 per deutes pendents de pagament de la Generalitat 
de Catalunya als ens locals. 
 
Atès que, en aplicació d’aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments que 
s’hi adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon té uns drets reconegut front la Generalitat de 
Catalunya corresponents al PUOSC manteniment 2014-2015 per import total de 
55.673,15€. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 
 
Segon. Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació 
de Girona un pagament per import de 55.673,15 euros, per compte dels crèdits que 
l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: 
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NºDoc.Pres NºDoc.Fi C.Gest Pos. Press Import net Concepte 
650985420 4000242975 GO03 D/464000100/7 

130/0000 
20.877,43€ PUOSC 2014-2015 

BESTRETA 60%2014 
651076850 5000355704 GO03 D/464000100/7 

130/0042 
20.877,43€ PUOSC 2015 

BESTRETA 60% 
651068466 5000310169 GO03 D/464000100/7 

130/0000 
13.918,29€ PUOSC 2014-2015 

MANTENIMENT 
PAGAMENT 40% 

 
Tercer. Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de 
Camprodon transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la 
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat els 
haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament. 
 
3. RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE 
DATA  31/05/2016 RECAIGUT EN EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D'OFICI  DE CAMÍ 
PÚBLIC "CAMÍ RAL DE ROCABRUNA, TRAM CAN BERTRAN". 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2016, amb el vot 
favorable unànime dels deu membres presents a l’acte, va adoptar el següent acord, que 
va ser formalment notificat a l’interessat en data 13/06/2016:  
 
“PRIMER. Recuperar, per via administrativa, el camí públic Camí Ral de Rocabruna que ha estat usurpat pel 
Sr. Manuel Martínez Ribas,  propietari de la finca Can Bertran, parcel·la núm. 6, del polígon núm. 3, del 
cadastre de rústega. 
 
SEGON. Requerir al Sr. Manuel Martínez Ribas, propietari limítrof, perquè d’immediat  realitzi els treballs 
necessaris per a reposar al seu estat primitiu el Camí Ral de Rocabruna d’aquest Ajuntament al seu pas per 
Can Bertran. 

 
TERCER. Advertir a la persona requerida que l’Ajuntament, a través de personal propi o aliè, realitzarà els 
actes de recuperació de l’ús públic del camí per sí, amb totes les despeses a càrrec de l’obligat, inclosos els 
honoraris dels tècnics (arquitecte, topògraf, aparellador, etc) que s’hagin meritat. 

 
QUART.  Ratificar íntegrament les resolucions dictades pel Sr. Alcalde per al restabliment de la lliure 
circulació pel Camí Ral de Rocabruna, la sanció de les actuacions il·legítimes, la compareixença de 
l’Ajuntament davant els òrgans jurisdiccionals competents en defensa dels interessos públics municipals i 
instar-lo i facultar-lo per l’exercici de les accions pertinents en   compliment d’aquest acord i en general per a 
tot el que estigui relacionat amb aquest assumpte.” 
 
Contra aquest acord, amb data  10/06/2016, amb registre d’entrada 1-2016-001192-1 es 
va rebre escrit de recurs de reposició potestatiu signat pel Sr. Manuel Martínez Ribas. 
 
Vist l’informe proposta del secretari de l’Ajuntament del següent tenor literal:  
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER. Amb data 1/04/2016 es dictà la Decret de l’Alcaldia ordenant iniciar un procediment per a procedir a 
la recuperació d’ofici del camí públic denominat Camí Ral de Rocabruna. 
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El camí descrit es destina al trànsit de persones, animals i vehicles dirigits a les explotacions agràries, 
ramaderes i de turisme rural, i ha estat ocupat pel Sr. Manuel Martínez Ribas amb tanques que impedeixen la 
circulació i senyals de prohibició del pas.  
 
SEGON. Amb data 31/03/2016, aquesta Secretaria va emetre un informe en relació amb el procediment i la 
legislació aplicable per a dur a terme la recuperació d’ofici del camí. 
 
TERCER. Amb data 1/04/2016, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe de comprovació dels 
fets denunciats, descrivint el bé danyat, les anomalies que s’hi observen, acompanyant el seu informe amb 
plànols i dades tècniques. 
 
QUART. Amb data 2/04/2016 i 5/04/2016, es notificà la iniciació als interessats, donant-los un termini 
d’audiència de 15 dies ampliat 8 dies més, que finalitzava els dies 30/04/2016 i 02/05/2016, respectivament, 
perquè presentessin les al·legacions que estimessin pertinents, amb resultat de que durant aquest termini no 
es van registrar al·legacions. Amb data  04/05/2016 amb registre d’entrada núm. 1-2016-000933-1, el Sr. 
Manuel Martínez Ribas ha presentat un escrit d’al·legacions extemporani, sol·licitant obertura de període 
probatori i proposant mitjans de prova. 
 
CINQUÈ.  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2016, amb el vot favorable 
unànime dels deu membres presents a l’acte, va adoptar el següent acord, que va ser formalment notificat a 
l’interessat en data 13/06/2016:  
 
“PRIMER. Recuperar, per via administrativa, el camí públic Camí Ral de Rocabruna que ha estat usurpat pel 
Sr. Manuel Martínez Ribas,  propietari de la finca Can Bertran, parcel·la núm. 6, del polígon núm. 3, del 
cadastre de rústega. 
 
SEGON. Requerir al Sr. Manuel Martínez Ribas, propietari limítrof, perquè d’immediat  realitzi els treballs 
necessaris per a reposar al seu estat primitiu el Camí Ral de Rocabruna d’aquest Ajuntament al seu pas per 
Can Bertran. 

 
TERCER. Advertir a la persona requerida que l’Ajuntament, a través de personal propi o aliè, realitzarà els 
actes de recuperació de l’ús públic del camí per sí, amb totes les despeses a càrrec de l’obligat, inclosos els 
honoraris dels tècnics (arquitecte, topògraf, aparellador, etc) que s’hagin meritat. 

 
QUART.  Ratificar íntegrament les resolucions dictades pel Sr. Alcalde per al restabliment de la lliure 
circulació pel Camí Ral de Rocabruna, la sanció de les actuacions il·legítimes, la compareixença de 
l’Ajuntament davant els òrgans jurisdiccionals competents en defensa dels interessos públics municipals i 
instar-lo i facultar-lo per l’exercici de les accions pertinents en   compliment d’aquest acord i en general per a 
tot el que estigui relacionat amb aquest assumpte.” 
 
SISÈ.  Contra aquest acord, amb data  10/06/2016, amb registre d’entrada 1-2016-001192-1 es va rebre 
escrit de recurs de reposició potestatiu signat pel Sr. Manuel Martínez Ribas en el que, en síntesi al·lega:  
 

1. Que va presentar escrit d’al·legacions dins del termini concedit.  
 
2. Que ha presentat recurs potestatiu de reposició contra resolució de l’alcaldia de 29/04/2016 que 

es troba pendent de resolució motiu pel qual no pot acordar el Ple la ratificació de les actuacions 
contemplades en dita resolució.  

 
3. El camí ral de Rocabruna no existeix.  
 
4. Manca de titularitat demanial del camí.  
 
5. Manca de competència de l’Alcalde per a dictar la resolució d’1/04/2016 de recuperació del 

camí.  
 
6. Manca d’acreditació de l’ús públic del camí.  
 
7. El caràcter demanial del bé no s’ha investigat.  
 
8. Titularitat privativa del camí en registre públic, en cadastre i altres.  
 
9. Millor dret a la possessió del camí ral.  
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10. Can Soler disposa de pas directe s la carretera.  
 
11. Manca d’igualtat i reciprocitat entre els veïns afectats.  
 
12. Prescripció adquisitiva per abandonament.  
 

Demana:  
 

1. Que es tingui per interposat recurs de reposició. 
 

2. La suspensió de l’acte impugnat. 
 

3. Que l’Ajuntament demani autorització judicial per a l’entrada en el seu domicili.  
 

4. Que intima a l’administració a que cessi en la seva actuació.  
 

5. Que es tinguin per reproduït els documents anteriorment aportats.  

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
 
— Els articles 4.b), 22.2.j), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local. 
— Els articles 8 i 227 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
— Els articles 147, 148, 149, 150 i 151 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
— Els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial 

decret 1372/1986, de 13 de juny.  
—  Els articles 107, 110, 111, 116, 117 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.    
 

FONAMENTS DE DRET:  
 
PRIMER:  En relació amb l’al·legació primera: Consta a l’expedient administratiu l’escrit d’al·legacions del 
recurrent presentat en data 04/05/2016 amb registre d’entrada núm. 1-2016-000933-1, contra la resolució 
d’inici del procediment de recuperació d’ofici del camí ral de Rocabruna d’1/04/2016. Aquest escrit  és 
clarament extemporani, atès que l’acord fou notificat al Sr. Manuel Martínez Ribas amb registre de sortida 
núm. 2-2016-000243-1 d’01/04/2016 i la notificació va ser rebuda en data 02/04/2016. En data 15/04/2016 i 
registre d’entrada núm. 1-2016-000760-2 el Sr. Martínez va sol·licitar pròrroga del termini d’audiència, la qual 
li fou concedida pel termini de vuit dies més, per decret d’alcaldia de data 18/04/2016 notificat en data 
21/04/2016. El termini ampliat finalitzava, per tant,  en data 30/04/2016.  
 
SEGON: En relació amb l’al·legació segona: Es comprova que l’interessat ha presentat recurs potestatiu de 
reposició contra resolució de l’alcaldia de 29/04/2016 que es troba pendent de resolució, però aquest no és  
motiu per a determinar que el Ple no pot acordar la ratificació de les actuacions contemplades en dita 
resolució. En tot cas, la no resolució d’aquell recurs per part de l’Ajuntament en el termini d’un mes deixa lliure 
i expedita la possibilitat de que l’interessat presenti recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, si 
ho estima oportú.  
 
TERCER: En relació amb l’al·legació tercera: L’existència del camí ral de Rocabruna es troba perfectament 
acreditada en l’expedien administratiu seguit. L’afirmació de l’interessat segons la qual aquest camí no 
existeix es tracta d’una invenció particularment artificiosa de nova creació que contradiu afirmacions i 
documentació aportades pel propi interessat davant d’aquest Ajuntament des de l’any 2010. A aquest 
respecte, a tall d’exemple (donada la nombrosa documentació presentada que desaconsella l’exhaustivitat):  
 
 En data 5/04/2016 el propi interessat ha presentat denúncia contra la propietat de la finca col·lindant “can 

Soler” en la que reclama el cessament de la pertorbació de la circulació i la recuperació del mateix camí 
ral (que ara pretén que és de la seva propietat) en el tram que transcorre per aquella finca.  
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 En data 2/11/2010 l’advocada Tiana Gari Eguillor, apoderada de l’interessat, va presentar escrit de 
“Confirmació de l’aixecament de plànol topogràfic del camí de pas públic ...” En referència al camí ral de 
Rocabruna. 

 En data 6/06/2011 el recurrent va presentar escrit que titulava “No oposició (per part de Can Bertran de 
Rocabruna) a les obres de millora plantejades al camí ral de Rocabruna que facin possible l’accés rodat 
pel mateix a turismes de cap de setmana i, amb conseqüència, com a pas addicional d’entrada-sortida 
del Can Soler a la carretera general”. 

 En data 27/01/2012 l’interessat va lliurar escrit acompanyat d’un plànol topogràfic titulat “Plànol de la 
situació del camí ral que passa per dins la finca de can Bertran de Rocabruna, T.M. de Camprodon”; en 
el que demana “Que es doni un impuls per a documentar formalment, en els arxius municipals de 
l’Ajuntament de Camprodon, la traça original del camí de pas públic “que passa per Can Bertran”, 
consolidada en la seva actual variació ...”. 

 En data 28/03/2012 el propi recurrent va presentar escrit titulat “Plànol topogràfic del CAN BERTRAN 
(Rocabruna) i documentació del CAMÍ DE PAS PÚBLIC més baix definit (tot en format paper i electrònics 
– “AutoCAD” i “pdf””. 

 
Amb data 1/04/2016, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe de comprovació, descrivint el 
traçat del camí ral així com les anomalies que s’hi observen, acompanyant el seu informe amb plànols i dades 
tècniques. I constatant que es tracta d’un bé de domini públic, previst al vigent  PGOU de Camprodon com un 
element de la xarxa viària. 
 
QUART: En relació amb l’al·legació quarta: La titularitat demanial d’un vial públic municipal recentment 
usurpat es troba suficientment documentada en l’expedient de referència,  atesa la constància com a tal vial 
públic i la seva delimitació en el Pla General d’Ordenació Urbanística de Camprodon en vigor.    La seva 
mancança de títol, que al·lega l’interessat,  no es produeix. 
 
CINQUÈ: En relació amb l’al·legació cinquena: La manca de competència de l’Alcalde per a dictar la resolució 
d’1/04/2016 de recuperació del camí, que al·lega el recurrent no es troba fonamentada en el seu escrit. Sense 
perjudici de que l’article 21. 1.k atorga a l’alcalde competències en la defensa de l’ajuntament en les matèries 
de la seva competència, “incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en 
materias de la competencia del Pleno”; en tot cas, aquella resolució ha esdevingut ferma i consentida 
 
SISÈ: En relació amb l’al·legació sisena: L’ús públic del camí es troba perfectament acreditat a l’expedient, no 
sols per la denúncia prèvia dels veïns sinó també per la multitud d’escrits presentats pel propi interessat. En 
tot cas, el fet que es deixi d’utilitzar un vial públic no suposa la seva desafectació automàtica ni molt menys 
que aquest passi a formar part de les finques col·lindants que pretén el recurrent. D’això, el recurrent n’és 
plenament conscient, atès que en data 27/02/2015 amb registre d’entrada 1-2015-000315-1 va presentar 
escrit demanant la desafectació del camí i contra la desestimació de l’Ajuntament per acord de 13/03/2015 va 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats d’aquest ordre que es segueix en el Jutjat núm. 1 
de Girona amb el número de procediment RO 214/2015 B.  
 
SETÈ: En relació amb l’al·legació setena: No és cert que no s’hagi investigat el caràcter demanial del bé. 
L’Ajuntament considera suficientment acreditat que el  camí ral de Rocabruna forma part de la xarxa de 
vialitat pública  municipal i ha obrat conscientment d’acorda amb el que disposa l’article 167.1 del ROF (“La 
tramitación de los expedientes se simplificará cuanto sea possible”).    
 
VUITÈ:  En relació amb l’al·legació vuitena: El recurrent no ha acreditat la titularitat privativa del camí en 
registre públic, en cadastre i altres que al·lega, ans al contrari, en escrit presentat pel propi interessat, amb 
data 27/01/2012  acompanya un plànol del camí ral que “passa per dins de can Bertran de Rocabruna”. I en 
escrit presentat el dia 28/03/2012 acompanya plànols i una memòria de la traça del camí ral amb el títol: 
“Documentació del traçat del pas públic situat en el sector de Can Bertran a Rocabruna, terme municipal de 
Camprodon (Girona)” , en la qual es documenta àmpliament la titularitat pública del camí i la seva situació en 
relació amb la finca propietat del recurrent. En tot cas, la certificació registral aportada per l’actor descriu 
literalment la finca registral 52 en els següents termes:  

 
“RUSTICA: Heredad denominada antiguamente Manso Mas de Vall y Terrats: y hoy conocida por Can 
Bertran,  situada en el pueblo de Rocabruna, distrito municipal de Beget, y una pieza de tierra, llamada 
Mas Terrats, de cabida setenta y nueve áreas, treinta y ocho centiáreas, entre cultivo y yermo. Lindante: 
a Oriente, con tierras del Manso Soler y del Manso Po hasta encontrar un torrente, siguiendo éste hasta 
encontrar tierras del dicho Manso Soler i a Mediodía con tierras del repetido Manso Soler, siguiendo una 
rampa hasta encontrar el camino real, y traspasado este camino, siguiendo una pared;  a Poniente, 
siguiendo esta misma pared hasta encontrar un margen en que hay mojones, terminando hasta 
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encontrar tierras d’En Sibat, las cuales siguiendo hasta encontrar una pared, que conduce a un camino 
que baja a la montaña; y a Cierzo, se sigue dicho camino hasta que tira abajo.” 
 

Resulta evident, per tant,   que el recurrent,  lluny d’acreditar la titularitat del camí, aporta prova documental 
de la ubicació d’un camí ral de titularitat pública que travessa dita finca sobre el qual camí cap dret inscrit 
acredita. 
  
NOVÈ: En relació amb l’al·legació novena: L’argumentació sobre millor dret del recurrent a la possessió del 
camí ral es fonamenta en la pretesa inscripció registral del camí ral com a part de la finca registral 52 de la 
seva propietat. Tal afirmació, seguint el criteri anterior resulta ser una simple fal·làcia.   

 
DESÈ: En relació amb l’al·legació desena: El fet de que Can Soler disposi d’accés  directe a la carretera, no 
obsta al fet de que l’Ajuntament ha de complir l’obligació legal de recuperar els bens de domini públic que es 
pretenen usurpar.   

 
ONZÈ: En relació amb l’al·legació onzena: La manca d’igualtat i reciprocitat entre els veïns afectats que 
al·lega el recurrent no s’ha produït ni ha estat provada pel recurrent, més enllà d’afirmacions surrealistes 
mancades de veracitat i rigor; atès que aquest Ajuntament ha procedit a la incoació dels corresponents 
expedients administratius sense cap mena de distinció i en funció, exclusivament del fets denunciats 
comprovats; al quals els interessats ha tingut accés pels mitjans físics, informàtics i telemàtics que han 
proposat. 

 
DOTZÈ: En relació amb l’al·legació dotzena: La prescripció adquisitiva per abandonament que s’al·lega en 
base a l’article 460 del Codi Civil espanyol no és d’aplicació al present expedient atès que d’acord amb el 
estableix l’article 80.1 de la Llei 7/1985 els bens de domini públic són imprescriptibles (“Los bienes comunales 
y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a 
tributo alguno.”).  
 
En conseqüència, resulta procedent acordar la desestimació íntegra del recurs de reposició objecte d’aquest 
informe.  
 
Per això, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el sotasignat eleva la 
proposta de resolució següent: 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Al ple es proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició potestatiu presentat en data 10/06/2016, amb registre d’entrada 
1-2016-001192-1 presentat pel Sr. Manuel Martínez Ribas.  
 
SEGON. Notificar el present acord a les persones interessades amb expressió dels recursos que poden 
interposar.”  
 
Al ple es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició potestatiu presentat en data 10/06/2016, amb 
registre d’entrada 1-2016-001192-1 pel Sr. Manuel Martínez Ribas.  
 
SEGON. Notificar el present acord a les persones interessades amb expressió dels 
recursos que poden interposar. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
4. PROPOSTA AL DEPARTAMENT DE TREBALL AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  PER 
A L'ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS, EXERCICI 2017. 
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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 de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta 
dels municipis respectius mitjançant acords adoptats pel Ple de la Corporació, d’acord 
amb el que estableix l’article 46 del Real Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
El Ple de la Corporació, ACORDA:  
 
Primer.- PROPOSAR a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya com a festes locals a tot el terme municipal de Camprodon els dies 21 i 22 
de juny de 2017. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Esteve Pujol indica que el seu grup celebra que s’hagin tornat a designar els dies 
de la Festa Major i confia en que l’acord de l’any 2016 no es torni a repetir i sigui 
l’excepció que confirma la regla.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament. 
 
5. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 (PLJ). 
 
Vist el Pla Local de Joventut 2016-2019 (PLJ) redactat pel Consell Comarcal del Ripollès 
per encàrrec de l’Ajuntament de Camprodon amb la voluntat de convertir-lo en eina que 
permeti fer polítiques integrals de joventut tenint en compte la triangulació de les tres 
tècniques metodològiques: la quantitativa, la qualitativa i la participativa.  
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. APROVAR el Pla Local de Joventut 2016-2019 (PLJ). 
  
Segon. DONAR publicitat en el web municipal del PLJ aprovat.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
6. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE 20.07.2016 APROVACIÓ DEL 
MANIFEST  "PACTE PER LA INDÚSTRIA AL RIPOLLÈS". 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 20/07/2016 referent a l’aprovació del 
contingut del manifest “Pacte per la Indústria al Ripollès”. 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA:  
 
RATIFICAR l’acord de data 20/07/2016 de la Junta de Govern Local de la Corporació:  
 
“1r. APROVAR el contingut del manifest “Pacte per la Indústria al Ripollès”  
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2n. INSTAR a l’alcalde president, Sr. F. Xavier Sala Pujol, perquè en nom i representació 
de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar efectivitat als 
acords precedents. 
 
3r. SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple en la primera sessió ordinària que 
celebri. 
 
4t.  NOTIFICAR el present acord a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER), 
Cambra de Comerç de Girona.” 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
7. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PRESENTS A LA 
DIPUTACIÓ DE SUPORT INSTITUCIONAL A LA INICIATIVA PER A LA REFORMA 
HORÀRIA I CREACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL ADSCRIT A PRESIDÈNCIA. 
 
Vista la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona, de suport institucional a la 
iniciativa per a la reforma horària i creació d'un grup de treball adscrit a presidència de 
l’organisme, que és del contingut literal següent: 
 
“La  desorganització  horària  a  Catalunya  és resultat  de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats 
per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes 
pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la 
cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir 
salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i 
la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència 
de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut 
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i 
personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem 
demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització 
horària actual incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral 
és de 8 – 9 h a 17 – 18 h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol – i 
per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit 
escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h o les 20 h del vespre, o més enllà. 
Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps 
de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la 
cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris 
que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. A més, 
aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol 
comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre. 
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb l’era 
industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat  i  productivitat  i  participació  de  la  
ciutadania,  i  diversos  estudis  de  la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha 
diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara 
sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules 
d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats 
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la 
flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la 
norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin 
després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les normes generals, per 
atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius 
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En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària, reconeguda pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és 
impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar 
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 
coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. 
 
Per l’anteriorment exposat, la corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de la Diputació de Girona a la Iniciativa per a la 
reforma horària. 
 
Segon. CREAR un grup de treball, amb representants dels treballadors i amb presència de tots els grups, 
adscrit a la Presidència per analitzar els horaris de la Diputació de Girona i dels municipis que s’hi adhereixin, 
així com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa per a la reforma horària. 
 
Tercer. Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les propostes i mesures que proposa 
Iniciativa per a la reforma Horària en els ajuntaments. 
 
Quart. Notificar el present acord a tots els treballadors de la Diputació, als 221 municipis de la demarcació, a 
la presidenta i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors de la Iniciativa per a la 
reforma Horària.” 
 
D'acord amb l'esmentat, es proposa al Ple:  
 
Primer. DONAR suport a la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona, de  suport 
institucional a la iniciativa per a la reforma horària i creació d'un grup de treball adscrit a 
presidència de l’organisme. 
  
Segon. COMUNICAR aquest acord al President de la Diputació de Girona.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
8. MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE CAMPRODON RESPECTUOS AMB LA 
DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL I AMB LA REALITAT DE LESBIANES, GAIS, 
TRANSEXUALS I BISEXUALS I CONTRÀRIA A LA DISCRIMINACIÓ DE LES 
PERSONES PER RAÓ DE LA SEVA ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL. 
 
El proppassat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional Contra la LGTBfòbia. Es 
celebrava que feia 26 anys que l’organització Mundial de la Salut (OMS) havia deixat de 
considerar l’homosexualitat com una malaltia mental. A més, el 28 de juny, coincidint amb 
l’aniversari dels disturbis a Stonewall Inn de Nova York, se celebrà el Dia Mundial de 
l’Orgull LGBTI. 
 
Durant segles, les persones han patit discriminació per motius d’orientació sexual. El Codi 
Civil català va ser pioner a l’estat espanyol en permetre ja el 1998 a qualsevol parella 
registrar la seva unió independentment del sexe dels seus integrants. L’any 2005 l’estat 
espanyol, que és que té les competències en matèria de matrimonis, reconeixia el dret al 
matrimoni de les persones del mateix sexe així com el dret al canvi legat de nom de les 
persones transsexuals sense haver-se de sotmetre cirurgia prèviament. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli 
suport parlamentari i del teixit associatiu. 
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La llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals 
han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la 
plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”. 
 
Queda encara molta feina a fer en aquests àmbits  dintre de les competències municipals, 
l’Ajuntament ha de liderar la visualització i també la plena normalització de lesbianes, 
gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals, incorporant aquesta perspectiva a tota 
l’estructura municipal. 
 
És per tot això que es proposa al plenari l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. PROMOURE el coneixement de la diversitat sexual i afectiva en general i com 
afrontar casos de LGTBfòbia en particular, entre el personal de l’administració local, molt 
especialment entre aquells treballadors amb tasques d’atenció directa al públic i el servei 
de vigilància local. 
 
Segon. GARANTIR el desplegament de la “Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els 
drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia” aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya el 2 
d’octubre de 2014, i n’afavoreixi el seu compliment. 
 
Tercer. UBICAR en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç al web, 
elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia, destinat a la denúncia d’agressions de caire 
homòfob i transfòbic. 
 
Quart. INSTAR al CBS del Ripollès a la inclusió de la perspectiva LGBTI en la seva 
estratègia antirrumors. 
 
Cinquè. INSTAR al Consell Escolar de Camprodon a adquirir el compromís d’incloure 
formació sobre diversitat familiar i afectiva tant a primària com a secundària, per a tota la 
comunitat educativa. 
 
Sisè. COMUNICAR a l’Observatori contra l’homofòbia qualsevol cas de què es tingui 
coneixença, independentment si la persona presenta o no denúncia per al seu correcte 
tractament estadístic. 
 
Setè. OFERIR assessorament jurídic a les víctimes de delictes d’odi que es puguin 
produir a Camprodon. 
 
Vuitè. Comunicar aquests acords al CBS del Ripollès, al Consell Comarcal de Ripollès. 
 
El Sr. Esteve Pujol constata que Catalunya és capdavantera en el reconeixement, 
respecte i garantia dels drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i 
troba molt correcte i oportú que ara també s’impliquin les entitats locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
9. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016. 
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Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments 
del nostre sistema educatiu, 
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un 
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 
 
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat 
civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. DONAR suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon. DONAR suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament 
de les activitats programades. 
 
Tercer. FER pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Quart. DONAR suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 
 
Cinquè. FER arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o 
a través del correu electrònic cal@cal.cat. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
10. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLANARS PER 
RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON I 
REPARACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES. 
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Vista la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Llanars de data 17/06/2016 per 
reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la finalització de les obres del Projecte de 
col·lectors en alta del municipis de Llanars a l’EDAR de Camprodon i reparació de les 
obres executades, que és del contingut literal següent: 
 
“Antecedents 
Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar d'una 
infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;  
 
Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del 2000, va 
acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de sanejament a Llanars. 
L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al Departament de Medi Ambient 
a Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi Ambient a Girona (NRS 335, de 12/09/00); 
 
A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 09/04/01), 
mitjançant el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que va mantenir 
l’Ajuntament sobre aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a Girona, amb el 
tècnic de l’ACA Sr. Antoni Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent de l’ACA Sr. Lluís Quer 
a l’abril del 2001, el resultat de la qual ens animà a creure que en un termini relativament 
breu el municipi de Llanars disposaria del tan reivindicat sanejament), i se li demana 
se’ns informi i confirmin les previsions en aquest sentit; 
 
El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va redactar el "Projecte de 
construcció dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon", 
assumit per l'Enginyer de Camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, del qual l'Agència Catalana 
de l'Aigua, en data 15 de gener de 2002, ens va trametre un exemplar pel nostre 
coneixement; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar que 
en data 9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i s'incoava 
expedient d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, ens demanaven 
informe pel que feia referència a les competències de l'Ajuntament; 
 
Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 2003, 
es va aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 20/03/2003; 
 
Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig de les 
Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència Catalana de 
l'Aigua i vist que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es va creure 
convenient la previsió d'execució simultània de la part d'obra d'aquest àmbit, raonament 
amb el que hi va estar d'acord l'ACA i va donar com a resultat l'emissió per part de 
l'enginyer Sr. Joan Millán i Filbà, del Departament d'Infraestructures III, en data maig 
2003, del desglossat "Projecte dels col·lectors en alta d'aigües residuals del passeig de 
les riberes Ter i Feitús (1a fase)", amb una atribució de fons per part de l'ACA del 100% 
del cost (resolució de data 13 de març de 2005). L'obra es va contractar per acord del Ple 
de l'Ajuntament de 6 d'agost de 2003 i es va executar totalment; 
 
L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de la 
resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no s'havien 
iniciat les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'Agència Catalana de 
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l'Aigua les previsions d'inici de les mateixes per tal de donar una resposta ajustada a la 
demanda dels ciutadans; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 de 
setembre de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el PSARU DEL 
TER I DRÓ i que el dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de presentació de pliques i que 
es procediria a l'obertura el dia 16 d'octubre de 2003. Tanmateix, en data 29 d’octubre de 
2003, l’Ajuntament en va tenir coneixement que l’obra encara no estava adjudicada; 
 
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, consta 
la presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de la "Proposició 
No de Llei sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de 
Llanars a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès)" 
(Tram. 259-00073/07), en el sentit que "El Parlament de Catalunya insta al Consell 
Executiu a: Que en un període no superior a quatre mesos s'iniciïn les obres de 
construcció del col·lector...", datada el 3 de març de 2004; 
 
En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de maig de 
2004 es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004; 
 
En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Eudald 
Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller de Medi 
Ambient, de data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la Mesa del 
Parlament, núm. iniciativa 314-00278/07, títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre 
per escrit sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de 
Llanars a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès). En 
resum el Conseller respon que el projecte està inclòs en el Programa de Sanejament 
d'Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que aquestes obres estaven 
adjudicades, juntament amb altres actuacions de sanejament de la conca, mitjançant un 
concurs de concessió administrativa. Així mateix indica que, pel que fa el calendari 
d'execució del projecte, el Govern de la Generalitat preveu que es pugui portar a terme 
durant l'any 2006; 
 
El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense confirmació 
oficial, que estava previst d'executar les obres durant el mateix exercici 2005, es va 
trametre un escrit a  l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 de 22/06/2005), en el sentit 
de demanar que se'ns confirmés i se'ns informés al respecte, haguda compte del llarg 
camí recorregut fins aquell moment i les necessitats sanitàries llargament reivindicades 
per l'Ajuntament per acomplir les condicions mínimes de salubritat pública i dignitat que 
qualsevol poble del segle XXI ha de poder oferir; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data 
13/07/05), ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el contracte 
de "Concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les 
instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró. 
Clau CT03002058, i que dintre d'aquest contracte hi havia actuacions en matèria de 
sanejament del nostre municipi, així com que, properament contactaria amb nosaltres 
l'adjudicatari del contracte "ACSA AGBAR Construcció, SA - SOREA y Constructora de 
Calaf, SAU - Unión Temporal de Empresas", a fi d'obtenir les dades necessàries per tal 
de redactar els corresponents projectes constructius; 
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L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/40025/ 2005, de data 
03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment esment de 21 de juny de 2005, ens 
va informar entre d'altres qüestions que el calendari d'actuacions es preveia que les obres 
es poguessin iniciar a finals de l'any 2006; 
 
Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del 
municipi, principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per l'estat de 
l'entorn i els mals olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, l'Ajuntament, va 
trametre nou escrit dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 01/02/07), per tal que ens 
informessin de les seves intencions en relació a aquestes obres. De l'esmentat escrit se'n 
va trametre còpia a la Delegació de Girona de l'ACA pel seu coneixement; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data 
22/01/2009) va notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de Catalunya, d'11 
de novembre de 2008, per a la qual es van declarar d'urgència a efectes d'expropiació 
forçosa, les obres del projecte de col·lectors, amb tots els béns i drets afectats per 
l'expropiació que resultes de la realització de les referides obres i citava a l'Ajuntament, 
pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a l'aixecament de les Actes Prèvies a l'Ocupació; 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de data 
29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres necessàries per 
connectar als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. L'Ajuntament va respondre a 
aquest requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) que es portarien a terme les obres 
necessàries tan bon punt s'executés el projecte de col·lectors en alta, a la canalització del 
qual havien d'anar connectats els punts d'abocament. El mateix any 2009 es van iniciar 
les obres; 
 
El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012, 
davant el fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb l'agreujant que la 
part executada presentava tot un seguit de deficiències que era del tot indispensable de 
resoldre, va aprovar la "MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL 
MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON", per la qual es sol·licitava a 
l'Agència Catalana de l'Aigua que es finalitzessin immediatament les obres del Projecte 
constructiu dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon, amb 
resolució de les deficiències que presentava la part d'obra executada i que es 
restauressin degudament la llera i els terrenys afectats per les obres i es netegés la zona 
de la llera afectada per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües 
residuals de Llanars fossin conduïdes a l’EDAR de Camprodon. La Moció es va 
comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al 
Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de Camprodon; 
 
El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va acusar 
rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels quals es 
traslladava la moció i va respondre que aquesta obres formen part del contracte de 
concessió d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les 
instal·lacions de sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró i 
que el concessionari d'aquest contracte havia sol·licitat a l'ACA l'equilibri econòmic-
financer de la concessió i que es trobava pendent d'establir les condicions i el calendari 
de finalització de les actuacions que resten per finalitzar. També indicava que les obres 
restaven aturades per l'Ajuntament de Camprodon, atenent a un desacord amb el traçat i 
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que en aquell  moment s'estava redactant una modificació del projecte que permetés la 
finalització de les obres. Finalment indicava que atesos els antecedents i vista la situació 
administrativa en que es trobava el contracte no podien fixar una data concreta per 
atendre l'acord de l'Ajuntament, que tan bon punt disposessin de les previsions ens ho 
comunicarien; 
 
En sessió plenària extraordinària de data 6 de juny de 2014 l’Ajuntament de Llanars va 
tornar a aprovar una nova moció reclamant la finalització de les obres dels col·lectors en 
alta, i la mateixa es va comunicar a l’ACA; 
 
Atès que havia transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del Director de 
l'ACA i les obres encara estan aturades i no coneixem les previsions de finalització de les 
mateixes, es va demanar entrevista amb els responsables de l’ACA de Girona d’aquesta 
actuació, i la reunió va tenir lloc el dia 19 d’octubre de 2015; 
 
A l’esmentada reunió es va aportar documentació escrita i gràfica sobre l’estat actual de 
les obres ja executades, les quals es troben en estat deficient i les mateixes s’hauran 
d’arreglar abans de poder-ne iniciar el seu ús; 
 
En la mateixa reunió es va fer palès sobre els problemes d’abocament al riu i les 
deficiències de l’obra executada i també sobre l’abocament a la zona industrial. A més 
dels problemes tècnics i d’execució de l’obra, encara existeixen problemes de tipus 
urbanístics i de desacord amb l’Ajuntament de Camprodon, sobre el traçat a seguir, i en 
aquest sentit l’alcalde Llanars va assumir el compromís de parlar amb l’ajuntament de 
Camprodon, a fi de poder solucionar aquest tema; 
 
Al final de la reunió, el tècnic Sr. Rocas es va comprometre a fer una visita a Llanars per 
tal de comprovar l’estat de les obres i intentar de trobar una solució al tema; 
 
En data 3 de desembre de 2015, NRS 2-2015-000710-1, tal com s'havia quedat en 
l'esmentada visita de 19 d'octubre, es va trametre al Cap de la demarcació territorial de 
Girona de l'ACA, Sr. Alexandre Rocas, certificació de l'acord de Ple de 27 d'octubre de 
2016, de reclamació a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la finalització de les obres del 
Projecte de col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon i informe 
tècnic referent a l'estat de les obres. Posteriorment, en 11 de febrer de 2016, NRS 2-
2016-000063-1, es va completar la informació tramesa amb un nou informe sobre 
incidències derivades de l'estat de les obres. 
 
En nova entrevista amb el Sr. Alexandre Rocas, el dia 20 de maig de 2016, es va insistir 
en la necessitat de solució i se li va aportar nova documentació gràfica. 
 
Tenint en compte que ja fa més de quinze anys que es perllonga una situació que, cada 
vegada més, afecta la salubritat de les persones i que té un impacte considerable i molt 
negatiu sobre el riu Ter, ja es hora que s'actuï en conseqüència i se li doni una solució; 
 
Com ja hem manifestat moltes vegades, des del consistori es fa difícil d'entendre que 
amb un estat tan avançat de les obres no es pugui posar en servei el col·lector i més si 
realment, com tenim entès, ja s'ha resolt la problemàtica amb el municipi de Camprodon 
pel pas de les canalitzacions.  
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Ja fa més de dos anys que les obres estan parades i, tot i que hem anat reivindicant la 
seva finalització, no hem rebut encara cap comunicació oficial de l'ACA respecte al 
termini de finalització i posada en servei, per això ens veiem obligats a insistir novament i 
sol·licitar que ens informin del termini d'execució, que, al nostre entendre, hauria de ser a 
curt termini; 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Reclamar a l'Agència Catalana la finalització de les obres del  PROJECTE DE 
COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, 
amb resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada i deguda 
restauració de la llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la zona de la 
llera afectada per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües 
residuals de Llanars siguin conduïdes a l’EDAR de Camprodon.  
 
Segon. Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua que almenys ens informi de la situació 
actual del projecte i de les mesures que tenen previstes per la seva finalització. 
 
Tercer. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals pertinents a fi  
que es pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en servei del nou 
col·lector. 
 
Quart. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es facin les 
gestions necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de les obres i el 
sanejament de les aigües residuals del municipi de Llanars. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua de Girona, al Conseller 
de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de 
Camprodon i al Consorci Alba Ter”. 
 
D'acord amb això, es proposa al Ple: 
 
Primer. DONAR suport a la moció aprovada pel Ple de data 17 de juny de 2016 de 
l’Ajuntament de Llanars per reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua la finalització de les 
obres del Projecte de col·lectors en alta del municipis de Llanars a l’EDAR de Camprodon 
i reparació de les obres executades. 
 
Segon. COMUNICAR aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consorci Alba Ter i al Consell Comarcal del 
Ripollès.  
 
El Sr. Alcalde considera especialment justificada l’aprovació de la moció perquè el 
col·lector afecta directament Llanars, però també Camprodon.  
 
El Sr. Esteve Pujol afegeix que és imprescindible que l’Agència Catalana de l’Aigua  
compleixi els seus compromisos  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament. 
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11. MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST SIGNAT PER 13 ORGANITZACIONS 
EMPRESARIALS DE LA GARROTXA A FAVOR DEL DESDOBLAMENT DE LES 
FUTURES VARIANTS DE LA VALL D'EN BAS, LES PRESES I OLOT. 
 
Vist el manifest signat per 13 organitzacions empresarials de la Garrotxa a favor del 
desdoblament de les futures variants de la Vall d’en Bas, les Preses i Olot, que és del 
contingut literal següent: 
 
“MANIFEST SOBRE LA NECESSITAT DE LES VARIANTS DE LA VALL D’EN BAS, LES 
PRESES I OLOT 
 
Tenint en compte que la Garrotxa és un territori amb una alta activitat industrial, regida 
per criteris de sostenibilitat i equilibri amb el medi natural, i amb un sector turístic potent, 
així com, comunica la Catalunya Central amb l’Alt Empordà; després d’estudiar els 
diferents projectes i estudis informatius i després d’analitzar la darrera publicació sobre 
els acords presos pels Ajuntaments de La Vall d’En Bas, Les Preses i Olot, les diferents 
organitzacions empresarials i socioeconòmiques sota signants, 
 
MANIFESTEN: 
 
Primer.- És inqüestionable la urgència de disposar de variants en aquests 3 municipis i 
evitar així l’alentiment i les distorsions que suposen els creuaments dels nuclis de Les 
Preses i Olot, doncs les dades referides a IMD a Bracons, indiquen un augment en l’últim 
any de més del 10%, arribant a 2.874.267 vehicles/any, amb un mitjana de 7.582 vehicles 
dia, dels que un 15,66% son vehicles pesants, és a dir, 1.187 (dades març 2016). Val a 
dir el mateix, pel que fa a l’alt índex de congestió en la travessa d’Olot, i les seves 
incomoditats, tant pels conductors, com pels seus habitants. 
 
Segon.- Per qüestions mediambientals creiem que estan ben resolts els projectes de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa a la Variant d’Olot amb dos carrils per sentit i amb un 
túnel llarg que redueix molt l’impacte. Cal, però, definir, definitivament, mitjançant el túnel 
de l’Hostal del Sol, l’enllaç de la mateixa amb l’arribada de l’A26. 
 
Tercer.- Pel que fa a les variants de La Vall d’En Bas i Les Preses encara no projectades 
definitivament, creiem que no hi ha cap reducció de l’efecte barrera, ni cap reducció 
important de l’espai agrícola conreable, que no es pugui compensar amb petits 
moviments de terres i utilització de la capa vegetal actual, en el fet de projectar una 
carretera de 2 + 2 respecte a la de 1 + 1. 
 
Cal tenir en compte que la diferència d’amplada d’una secció transversal de 2 + 2 
respecte a la de 1 + 1 amb una mitjana i vorals amplis per emergències que es puguin 
donar, són segons les solucions que s’optin, de l’ordre de 6 metres, que amb els 3,6 
quilòmetres de tram signifiquen una ocupació de 2,16 hectàrees de les quals serien 
agrícoles no més de 1,5 hectàrees. 
 
Sí en canvi, creiem que hi haurà molta més contaminació atmosfèrica i acústica si es 
projecta una carretera amb retencions de trànsit en les hores punta, amb el perill que per 
evitar la perillositat finalment s’hagi de limitar la velocitat autoritzada de forma 
significativa. Perillositat, per altre banda, que podria ser de alts índexs de incidència, com, 
malauradament, ja s’ha pogut experimentar en altres vies catalanes de alt índex de 
mobilitat (N-II, N340 i EIX TRANSVERSAL abans del desdoblament). 
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Quart.- Per qüestions funcionals, un tram tan llarg sense poder fer avançaments, i a la 
vegada un tram amb tants carrils d’acceleració i desacceleració per no distorsionar els 
accessos actuals, no pot funcionar correctament amb un 1 + 1 sense que un vehicle lent 
o bé una avaria no provoqui retencions amb gran temps de permanència. 
 
Cinquè.- Sí el motiu d’abonar una secció de 1 + 1 és perquè d’aquesta manera quedarà 
restringida per qüestions tècniques la circulació de vehicles pesants de forma indefinida, 
no té sentit doncs el tram seria susceptible d’eixamplament creant molt més impacte al fer 
una segona fase i si ara ja es fa de 2 + 2 això no pre-figura necessàriament cap canvi de 
les restriccions per qüestions tècniques. 
 
Per tot això, les entitats sotasignants, sol·liciten es revisi la decisió acordada entre la 
Generalitat de Catalunya i les tres administracions locals (OLOT, LES PRESES i VALL 
D’EN BAS), definint un traçat definitiu de 2 + 2, pel que fa al tram de la variant de LES 
PRESES, atès que els arguments que sustenten aquesta sol·licitud, i esmentats en 
aquest manifest, són clarament més favorables que els que sustenten la proposta inicial 
de desenvolupar aquesta infraestructura segons l’acord actual de 1 + 1.” 
 
Atès que els plantejaments recollits en el manifest transcrit coincideixen plenament amb 
els interessos generals del municipi de Camprodon així com de la Vall de Camprodon, 
directament afectada per les millores en les comunicacions que es proposen.   
 
D'acord amb l'esmentat, es proposa al Ple:  
 
Primer. DONAR suport al manifest signat per 13 organitzacions empresarials de la 
Garrotxa a favor del desdoblament de les futures variants de la Vall d’en Bas, les Preses i 
Olot. 
 
Segon. COMUNICAR aquest acord al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
El Sr. Alcalde afirma que les actuacions afecten directament la Vall de Camprodon.  
 
El Sr. Pujol corrobora que les comunicacions afecten tot el territori i per tant, a la Vall de 
Camprodon i la seva gent i també a la gent que ve de  visita. Considera que és oportú i 
necessari donar suport a una iniciativa del sector econòmic de la Garrotxa en aquest 
sentit.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels onze regidors que 
integren el Ple de l’Ajuntament. 
 
12. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
27.05.16 Contracte temporal d’auxiliar turístic. 
03.06.16 Sol·licitud subvenció extraordinària. 
06.06.16 Convocatòria Junta de Govern Local 08.06.2016. 
06.06.16 Encomana de representació i defensa en procediment judicial 167/2016. 
14.06.16 Delegació d’alcaldia per raó de vacances. 
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14.06.16 Delegació per a celebració de matrimoni civil. A. Colomer. 
27.06.16 Encomana de representació i defensa en procediment judicial 182/2016. 
27.06.16 Convocatòria Junta de Govern Local 29.06.2016. 
29.06.16 Aprovació avantprojecte xarxa biomassa Residència i CEIP Dr. Robert. 
30.06.16 Inspecció urbanística can Bertran de Rocabruna.  
01.07.16 Renúncia a les accions legals vehicle matrícula GI3029BB,  
04.07.16 Convocatòria ple extraordinari 07.07.16.  
07.07.16 Comissió de serveis Jornada sobre tributació local. 
07.07.16 Nomenament òrgan de selecció plaça vigilant.  
07.07.16 Sol·licitud subvenció desenvolupament plans foment turisme.  
08.07.16 Compensació de crèdits i deutes.  
08.07.16 Desestimació recusació exp. PLU. 
11.07.16 No admissió a tràmit activitat a la Cabanya de la Plana de Beget.  
14.07.16 Aprovació conveni “Ens mengem les valls”.  
15.07.16 Sol·licitud bestreta.  
18.07.16 Convocatòria Junta de Govern Local 20.07.2016. 
19.07.16 Aprovació Protocol col·laboració ICS i Residència.  
20.07.16 Delegació per a celebració de matrimoni civil. X. Guitart. 
20.07.16 Delegació per a celebració de matrimoni civil. N. Mas. 
20.07.16 Nomenament funcionari amb caràcter interí temporal vigilant municipal. 
22.07.16 Convocatòria ple 26.07.16. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta   Data de la sessió  
2016/10  25 de maig de 2016  
2016/11  8 de juny de 2016 
2016/12  29 de juny de 2016 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
14. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

 
a) ES DÓNA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, SEGON TRIMESTRE 2016, TRAMÈS AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.   

 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Esteve Pujol constata que les obres del carrer Sant Roc s’han endarrerit 

respecte al termini d’execució previst, cosa que considera una mala notícia perquè 
ens situarem en la primera setmana d’agost per a l’obertura del carrer i, com a mínim  
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s’ha de demanar responsabilitats a l’empresa contractista. També indica que el 
projecte formava part d’una actuació conjunta amb la plaça de la Vila i els quatre 
cantons que van ser pavimentats anteriorment amb llamborda de major qualitat a la 
que s’ha posat ara que és monocromàtica possiblement més barata amb excuses que 
no són acceptables. Demana que es comparin els preus i que en cas de que hi hagi 
diferència es descompti de la factura.   

 
El Sr. Alcalde indica que li sorprèn la crítica degut a que ja ho havien comentat aquest 
tema personalment. Admet que el termini previst era tenir acabades les obres per 
Sant Patllari i s’han endarrerit un mes, tot i que s’han deixat uns dies abans d’obrir el 
carrer al trànsit al juliol, no pas a l’agost. Posa de manifest que tant la redacció del 
projecte com la direcció de l’obra han estat a càrrec del mateix tècnic de les anteriors 
obres de pavimentació sense cap tipus d’intervenció política i es compromet en aclarir 
els possibles desajustos amb el tècnic. Afirma que s’han detectat algunes deficiències 
en la pavimentació de la plaça de la Vila que s’han volgut preveure i corregir en 
aquesta obra. Assegura que tenen tota la voluntat de fer la feina ben feta i de corregir 
les deficiències observades.  
 
El Sr. Pujol aclareix que no ha fet una crítica de l’actuació de l’equip de govern ni dels 
tècnics sinó que fa observacions sobre l’actuació de l’empresa contractista.  

 
2. El Sr. Jordi Berdala, en relació amb el Festival de Música de la Vall de Camprodon, 

que organitza la Mancomunitat, diu que  des de l’Ajuntament es defugia per potenciar 
el Festival Internacional de Música Isaac Albéniz que era precedent i prioritari per 
Camprodon. Pregunta si pot disposar de les aportacions que realitzen els altres 
municipis al festival vist que en el conveni de la Mancomunitat amb l’Ajuntament de 
Camprodon no es fa esment. Pregunta també qui és l’empresa organitzadora.  

 
El Sr. Xavier Juncà explica que s’han signat sis convenis, un amb cada ajuntament i 
que l’empresa contractada per organitzar el festival és Jordi Palau.  
 
El Sr. Alcalde afegeix que cada municipi finança les seves actuacions i que aquest 
festival no va en detriment del Festival Isaac Albéniz sinó que s’han considerat 
complementaris.  
 

3. El Sr. Berdala explica que el dia 15 de juny es va produir una inspecció de Dipsalut 
a la piscina municipal i va detectar que el personal socorrista no compta amb la 
formació exigida. Pregunta si s’ha acreditat davant de la inspecció que la formació del 
personal era l’adequada.  

 
El Sr. Xavier Rigat contesta que es va produir certa confusió amb les convalidacions 
de titulacions que ja està aclarida.  
 

4. El Sr. Berdala pregunta si s’ha fet una valoració de com ha anat fins ara la piscina.  
 
El Sr. Rigat respon que l’inici de la temporada l’afluència va ser baixa degut a les 
temperatures cosa que pot distorsionar les previsions. Considera que s’haurà 
d’esperar al final per fer la valoració, tot i que els comentaris que arriben són positius i 
s’han recaptat uns 1.000 euros més que l’any passat  en períodes comparables.  
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5. El Sr. Berdala afirma que el socorrista de la piscina treballa nou hores al dia set 
dies a la setmana i considera que s’hauria de parlar amb l’empresa per evitar aquesta 
càrrega de treball excessiva que no és legal. Afirma que en anys anteriors 
l’Ajuntament contractava dos socorristes directament i li costava menys del que 
actualment cobra l’empresa adjudicatària per un sol socorrista. També considera que 
la profunditat del bas no és adequada i pot representar perill per la mainada.  

 
El Sr. Rigat admet que la profunditat de la piscina petita és excessiva i s’ha de 
corregir. No considera que hi hagi problemes amb l’empresa dels socorristes.  
 

6. El Sr. Berdala indica que en una sessió anterior es va dir que els plànols turístics 
contenien diferent tipus de lletra dels comerços en funció de la seva aportació al 
finançament del cost d’aquest plànols i que l’Ajuntament aportava el 50%.  Però ha 
comprovat que s’ha rebut la factura en l’Ajuntament per la totalitat de l’import. 
Demana aclariment.  

 
El Sr. Juncà afirma que l’Associació abonarà el 50% del cost.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten deu minuts per les nou del vespre, el 
Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono 
fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


