
 

1 
 

Plaça de la Vila, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

ACTA NÚM. PLE2016/4 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE MAIG 
DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 31 de maig 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: 
 
1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PELS COMICIS 

DEL 26 DE JUNY . 
 
ACTES: 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
PROPOSTES: 
3. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT A LA JUNTA 

RECTORA DEL CONSORCI CONGIAC. 
4. PROPOSTA NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE LA 

FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON.  
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE TERRENY 

OCUPAT PEL PATI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL AMB FIXACIÓ DEL 
PREU JUST PER MUTU ACORD. 

6. RECUPERACIÓ D’OFICI  DE CAMÍ PÚBLIC. CAMÍ RAL DE ROCABRUNA TRAM 
CAN BERTRAN. 0205.10-2016/2. 

7. RECUPERACIÓ D’OFICI  DE CAMÍ PÚBLIC. CAMÍ RAL DE ROCABRUNA TRAM 
CAN SOLER. Exp.: 0205.10-2016/5. 

8. APROVACIÓ ATORGAMENT DE MEDALLA DE BRONZE DE LA VILA 
“DISTINCIÓ CIUTADANA” AL SR. PERE IGNASI ISERN PASCAL I AL SR. 
FRANCESC CAROLA PULÍ.  

9. HABILITACIÓ DE LOCAL PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS 
(Mític Font Rubí).  

10. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25/05/2016 
DECLARACIÓ INTERÈS PÚBLIC UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ. 

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:   
11. DECRETS  

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 
JOAN FAIG COLOMER 
 

  

S’excusa: 
  LAURA COSTA ESCOLANO 
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12. JUNTES DE GOVERN  
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

a) ES DÓNA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
b) ES DÓNA COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PERIODE MITJÀ 
DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
c) ES DÓNA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL 
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, PRIMER TRIMESTRE 2016, TRAMÈS AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.   
 

14. PRECS I PREGUNTES 
 

************************************************************* 
 
1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PELS COMICIS DEL 26 
DE JUNY.  
 
En compliment de l’article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
l’Ajuntament ha de procedir a designar, mitjançant sorteig, els membres que han de 
constituir les Meses electorals en les properes Eleccions a Corts Generals de 26 de juny 
de 2016. 
 
Per tal d’acomplir amb el que determina l’apartat 2n. de l’article abans esmentat, sobre 
les condicions que han de complir les persones que siguin designades, es procedeix al 
sorteig dels 3 titulars i 6 suplents que constituiran cada una de les tres Meses electorals 
que dóna el següent resultat:  
 
Districte: 01  Secció: 001   Mesa: A 
President: Josep Maria Buxasas Orra 
Suplent 1r : Miguel Blanch Marfà 
Suplent 2n : Moises Dorca Blanco de Alba 
 
Vocal 1r: Anna Cle Solé 
Suplent 1r: Montserrat Bistuer Salillas 
Suplent 2n: Joan Ballesteros Làzaro  
 
Vocal 2n: Maria Casablanca Zambrano 
Suplent 1r: Marià Anglada Rigat 
Suplent 2n: Mireia Colomer Vilarrasa 
 
Districte: 01  Secció: 001   Mesa: B 
 
Presidenta: Sílvia Solé Suñer 
Suplent 1r: Antonio Moline Garcia  
Suplent 2n: Cristina Sau Anglada 
  
Vocal 1r:  Hunab Moreno Casillas 
Suplent 1r: Esteve Margall Garriga 
Suplent 2n: Jordi Rigat Jordà 
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Vocal 2n: Marta Solà Guardiola 
Suplent 1r: Jordi Monturiol Pulí 
Suplent 2n:  Miguel Roca Esteban  
 
Districte: 01  Secció: 002   Mesa: U 
 
President: Martí Cristina Noguer 
Suplent 1r: Maria dels Angels Planas Mesas 
Suplent 2n: M. Lourdes Cros Puigvert 
 
Vocal 1r: Dolores Corominas Juncà 
Suplent 1r: Elena Juncà Lloansi 
Suplent 2n: Olga Coma Colom 
  
Vocal 2n: Pilar Tuneu Gil 
Suplent 1r: Ana Tenas Solano 
Suplent 2n: Judit Alba Elias 
 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions celebrades els 
dies 29 de març (ordinària) i  29 d’abril de 2016 (extraordinària); que resulten aprovades 
per unanimitat dels deu regidors assistents.  
 
3. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT SUPLENT A LA JUNTA 
RECTORA DEL CONSORCI CONGIAC. 
 
En data 3/07/2015 el Ple de l’Ajuntament va nomenar els membres del consistori que 
exerciran la representació de l’ajuntament en diferents consorcis, entitats supramunicipals 
i  dels quals forma part l’Ajuntament.  
 
Atès que el Consorci per a la Gestió Integral de l’Aigua de Catalunya – CONGIAC, en 
compliment de l’article 8,5 dels seus estatus, ha sol·licitat el nomenament d’un membre 
suplent del representant municipal a la Junta rectora de CONGIAC nomenat  pel Ple de 
3/07/2015.  
 
Vist el què disposa l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals referent al nomenament de representants en òrgans col·legiats.  
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Nomenar com a substitut del Sr. F. Xavier Sala i Pujol a la Junta rectora de 
GONGIAC al regidor Sr. Jordi Batchelli Aulinas  amb DNI 43630302S .  
 
El regidor nomenat manifesta en el present acte la seva voluntat d’exercir el càrrec.  
 
Segon. Notificar l’acord  a CONGIAC  als efectes de la seva composició interna. 
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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
 
4. PROPOSTA NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE LA 
FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON.  
 
Vist l’article 9 dels estatuts de l’organisme autònom Fundació Pública Museu Isaac Albéniz 
de Camprodon, aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 
2009.   
     
Article 9 
     
1.   El càrrec de  president l’ostentarà l’alcalde.    
  
2.   La resta de vocals seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament de la forma següent. 
 

a) Tres dels quals seran designats a proposta de la Família Albéniz, de la que és 
representant, a aquests efectes, el Sr. Alfonso Alzamora Albéniz, nét d’Isaac Albéniz, i en 
falta d’ell a qui ell designi per qualsevol forma, si no ho fes, els seus hereus representats per 
una sola persona qui, de la seva part, designarà el seu successor, i si no el designés, es 
procedirà de la mateixa manera que s’ha dit en relació als hereus i així successivament.   
     

b) La resta entre persones qualificades en relació amb les finalitats i activitats de 
l’organisme.  
 
3.   El Consell Rector es renovarà coincidint amb el canvi de membres electes de 
l'Ajuntament, així com en els supòsits de vacant, però sempre respectant el que s’indica en 
el punt anterior. 
     
Vist que, en reunions successives del Consell Rector han estat adoptats acords de 
nomenament de “membres del Patronat” persones perfectament qualificades en relació amb 
les finalitats i activitats de l’organisme, que es troben pendents de formalització i aprovació 
pel Ple de l’Ajuntament.  
 
Atesa l’oportunitat d’aprofitar l’avinentesa per a procedir al nomenament d’altres membres 
del Consell Rector, tant a proposta de la família Albéniz com, de forma consensuada amb la 
família i tots els grups municipals, a favor de persones de reconegut prestigi relacionades  
amb les finalitats i activitats de la Fundació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer. APROVAR  la formalització del nomenament i/o ratificació de tots els membres del 
Consell Rector de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon; establint la seva 
composició com segueix:   
 
PRESIDENT: Sr. F. Xavier Sala Pujol (alcalde)  
 
VICEPRESIDENTA: Sra.  Anna Colomer Vila (regidora de cultura) 
 
VOCALS a proposta de la Família Albéniz:  
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 Sr. Alfons Alzamora i Gras  
 S. Alfons Alzamora Villalba 
 Sra. Mahala Alzamora Figueras-Dotti   

 
VOCALS  de consens en compliment de l’Article 9.2. b) dels estatuts:  
  

 Sr. Joan Amat i Cortés  
 Sr. Gennady Dzyubenko 
 Sr. Carlos Cuatrecasas Targa 
 Sr. Jorge de Persia    
 Sr. Juan Antonio Pons García  
 Sr. Daniel Birba Cuffí 
 Sr. Joan Faig Colomer   

 
Segon. COMUNICAR aquest acord a les persones nomenades i/o ratificades com a 
membres del Consell Rector de la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ DE TERRENY OCUPAT 
PEL PATI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL AMB FIXACIÓ DEL PREU JUST PER 
MUTU ACORD. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió del dia 29/03/2016 de declaració de 
necessitat d’ocupació pel qual es va aprovar definitivament la relació de béns i drets 
afectats per l’expedient d’expropiació forçosa del terreny que conforma una part del pati 
de la llar d’infants municipal amb fixació del preu just per mutu acord, així com la 
designació nominal dels interessats. 

 
Vista la manifestació de l’administrador de la mercantil DABLAN 97, S.L. (propietari) en la 
que dona la seva conformitat a la valoració que consta en l’expedient, rebuda en data 
14/04/2016, amb registre d’entrada núm. 747. 
 
Vist l’informe de valoració tècnica en el que valorava la el terreny en 7.668,81 €. 

 
Al Ple es proposa l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER. Donar per rebuda la manifestació de conformitat de  DABLAN 97, S.L., en 
qualitat de propietària del terreny objecte d’expropiació, en la qual acceptà la quantitat 
fixada com a preu just del terreny que conforma una part del pati de la llar d’infants 
municipal en l’expedient de l’acord de necessitat d’ocupació. 

 
SEGON. Donar per conclòs l’expedient i procedir a l’acta d’ocupació de la finca i al 
pagament. 

 
TERCER. Notificar al propietari expropiat la decisió adoptada. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
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6. RECUPERACIÓ D'OFICI  DE CAMÍ PÚBLIC. CAMÍ RAL DE ROCABRUNA TRAM 
CAN BERTRAN. 0205.10-2016/2.  
 
Vist que 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. 

 
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.  
 
Vist que amb data 31/03/2016, la 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. 
 
Vist que 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. 
 
Vist que 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.  
 
Vist l’informe proposta de secretaria de data 13 de maig de 2016. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es PROPOSA:   
 
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. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
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7. RECUPERACIÓ D'OFICI  DE CAMÍ PÚBLIC. CAMÍ RAL DE ROCABRUNA TRAM 
CAN SOLER. Exp.: 0205.10-2016/5. 
 
Vist que amb data 27/04/2016 LA Junta de Govern Local d’aquesta Corporació va 
aprovar iniciar un procediment per a procedir a la recuperació d’ofici del camí públic 
denominat Camí Ral de Rocabruna. Tram can Soler. 

 
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 per la Sra. 
Concepció Soler amb diferents obstacles i obstruccions.   
 
Vist que amb data 27/04/2016, la 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. 
 
Vist que amb data 29/04/2016, els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe de 
comprovació dels fets denunciats, descrivint el bé danyat, les anomalies que s’hi 
observen.  
 
Vist que amb data 28/04/2016 i 02/05/2016, es notificà la iniciació als interessats, donant-
los un termini d’audiència de 15 dies, que finalitzava els dies 14/05/2016 i 18/05/2016, 
respectivament, perquè presentessin les al·legacions que estimessin pertinents, amb 
resultat de que durant aquest termini no es van registrar al·legacions.  
 
Vist l’informe de l’agent de vigilància municipal de data 22 /05/2016 en el qual hi fa 
constar que al camí ral de Rocabruna en el seu pas per can Soler no s’hi observen 
obstacles i/o obstruccions que no permetin la lliure circulació.  
 
Vist l’informe proposta de secretaria de data 25 de maig de 2016. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es PROPOSA:   
 
PRIMER. Arxivar l’expedient iniciat, atès que el camí públic “camí ral de Rocabruna” al 
seu pas per can Soler ha quedat lliure al trànsit de persones, animals i vehicles dirigits a 
les explotacions agràries, ramaderes i de turisme rural.  

 
SEGON. Notificar aquests acords a les persones interessades.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
 
8. APROVACIÓ ATORGAMENT DE MEDALLA DE BRONZE DE LA VILA “DISTINCIÓ 
CIUTADANA" AL SR. PERE IGNASI ISERN PASCAL I AL SR. FRANCESC CAROLA 
PULÍ.  
 
Vist el decret d’alcaldia de data 24 de maig de 2016 nomenant els instructors de 
l’expedient per a l’atorgament de la Medalla de Bronze de la Vila “Distinció ciutadana” al 
Sr. Pere Ignasi Isern Pascal i al Sr. Francesc Carola Pulí que ostenten mèrits sobrats per 
a ser creditors del reconeixement honorífic del municipi amb motiu de la seva implicació 
en l’excel·lència, eficiència i millora constant dels serveis públics a favor dels 
camprodonins i camprodonines.  
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Vistos els expedients justificatius dels honors per a l’atorgament de la Medalla de Bronze 
de la Vila “Distinció ciutadana”  al Sr. Pere Ignasi Isern Pascal i al Sr. Francesc Carola 
Pulí, efectuada per unanimitat dels instructors.  
 
Es proposa al Ple : 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Pere Ignasi Isern Pascal la Medalla de Bronze de la Vila 
“Distinció ciutadana” de reconeixement honorífic del municipi amb motiu de la seva 
implicació en l’excel·lència, eficiència i millora constant dels serveis públics a favor dels 
camprodonins i camprodonines.  
 
Segon.- ATORGAR al Sr. Francesc Carola Pulí la Medalla de Bronze de la Vila “Distinció 
ciutadana” de reconeixement honorífic del municipi amb motiu de la seva implicació en 
l’excel·lència, eficiència i millora constant dels serveis públics a favor dels camprodonins 
i camprodonines. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- DONAR PUBLICITAT als acords precedents.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
 
9. HABILITACIÓ DE LOCAL PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS. 
 
Vista la Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre el lloc de celebració de matrimonis civils pels alcaldes, (BOE 39 de 14 
de febrer de 2013) 
 
Vista la proposta que ha formulat davant l’alcaldia el Sr. Manel Jané Santamaria en 
representació de l’establiment anomenat Restaurant Mític que forma part del complex 
Hotel Puig Franó situat a Font Rubí, especialitzat en celebracions de casaments, perquè 
es pugui celebrar la cerimònia en els lloc triat pels contraents.  
 
Atès que els local proposat reuneixen les condicions de decòrum i funcionalitat  
necessaris,  
 
A proposta del Sr. Alcalde, es proposa al Ple:  
 
Primer. AMPLIAR l’habilitació per a l’autorització de matrimoni civil per l’Alcalde o Regidor 
delegat, al local següent:  
 

“Sala Puig Francó”, Restaurant Mitic – Hotel Puig Francó (Font Rubí) 
 

Segon. NOTIFICAR aquest acord al local habilitat.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  
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10. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN DE 25.05.2016 "BONIFICACIÓ PER 
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS". 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 25/05/2016 referent a l’aprovació de la 
bonificació de la  taxa per utilització d’instal·lacions municipals durant la temporada d’estiu  
per l’import de 1.289,72 €, per raó d’interès públic de les activitats a desenvolupar.  
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA:  
 
RATIFICAR l’acord de data 25/06/2016 de la Junta de Govern Local de la Corporació:  
 

  “1r.- CONSIDERAR  d’interès públic municipal les activitats lúdiques, esportives i formatives 
per a les quals ha estat concedit l’ús privatiu d’instal·lacions municipals per acord de la 
Junta de Govern Local de data 16/03/2016. 

 
2n.- APROVAR  l’aplicació d’una bonificació del 100% de l’import de la liquidació practicada, 

per import de 1.289,72 euros. 
 
3r.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple en la primera sessió ordinària 
que celebri. 
 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 
pot interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals.” 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels deu regidors 
assistents.  

 
11. 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.  
 
18.3.16 Requerint confirmació preu expropiació patí llar d’infants 
23.3.16 Convocatòria Junta de Govern Local 29.03.2016. 
30.3.16 Concessió llicència d’obres Camí de les Casetes, 10  
30.3.16 Ordenant les mesures en relació a al tinença d’animals.  
01.4.16 Recuperació d’ofici camí ral Rocabruna. Tram can Bertran. 
04.4.16 Edicte llista provisional aspirants plaça interventor/a. 
08.4.16 Declaració de béns no utilitzables pels serveis públics. 
08.4.16 Adjudicació del contracte menor d’alineació de maquinaria de jardineria. 
13.4.16 Convocatòria Junta de Govern Local 13.04.2016. 
11.4.16 Requeriment de subsanació de denúncia.  
14.4.16 Sol·licitud de subvenció Músics sense solfa. 
15.4.16 Lloguer local 17 Bloc A Vila Riera 2. 
18.4.16 Pròrroga termini per presentar al·legacions. 
19.4.16 Pacte entre la Parròquia de Santa Maria i l’Ajuntament. 
21.4.16 Requeriment de documentació complementària denúncia  
22.4.16  Sol·licitud subvenció esdeveniments caràcter firal.  
25.4.16 Convocatòria Junta de Govern Local 27.04.2016. 
27.4.16 Sol·licitud subvenció per instal·lació xarxa de calor.  
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04.5.16 Contracte de neteja vidres i arxiu.   
29.4.16 Ordre de restauració de la circulació pel camí ral de Rocabruna.  
03.5.16 Aprovació llista definitiva provisió plaça interventor/a.  
06.5.16 Encomana de representació i defensa en procediment judicial.  
09.5.16 Contracte laboral temporal a temps parcial auxiliar turístic.  
06.5.16 Exercici d’accions judicials civils procediment de judici verbal 42/2016. 
09.5.16 Convocatòria Junta de Govern Local 11.05.2016. 
10.5/16 Establir locals públics comicis 26.6.2016 
09.5.16 Requeriment eliminació d’obstruccions lliure circulació camí ral 

Rocabruna.   
13.5.16 Encomana de l’exercici de la inspecció urbanística concreta.  
13.5.16 Adjudicació contracte lloguer local 17 Bloc A Vila Riera 2. 
20.5.16 Sol·licitud d’autorització d’entrada en domicili particular.  
23.5.16 Convocatòria Junta de Govern Local 25.05.2016. 
23.5.16 Resolució legalització obres sense llicència finca can Soler Rocabruna.  
25.5.16 Aclariment resposta de cessament actuacions municipals.  
26.5.16 Considerant deserta convocatòria per a cobrir amb caràcter interí una 

plaça d’interventor/a.  
27.5.16 Convocatòria Ple 31.05.2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
12. 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  
2016/5 16 de març de 2016  
2016/6 29 de març de 2016 
2016/7 13 d’abril de 2016 
2016/8 27 d’abril de 2016 
2016/9 11 de maig de 2016 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

 
a) Informe de l'execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2016. 
 
En compliment del que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
dóna compte al Ple de l’informe de seguiment d’execució del pressupost corresponent al 
primer trimestre de 2016, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 27 d’abril de 2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
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b) Informes trimestrals del període mitjà de pagament corresponent al primer 
trimestre de 2016. 
 
Es dóna compte de la informació comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relativa als càlculs del període mitjà de pagament i les ràtios de les operacions 
pagades i de les operacions pendents de pagament corresponents al primer trimestre de 
l’any 2016 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  

 
c) Informe de seguiment del pla d'ajust, 1r. trimestre 2016, tramès al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
En compliment del que disposa l’article 10 del RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (FFPP), i d’acord amb el que 
regula l’article 10 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es dóna compte al 
Ple de l’informe d’intervenció remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Esteve Pujol, en relació amb la torre de comunicacions de Coll de Bucs 

informa de l’aprovació, per part del Parlament, de la resolució per la qual s’acorda 
l’execució de les obres i s’expressa el compromís d’habilitar partida pressupostària en 
el pressupost de la Generalitat per 2016. Indica que s’ha de fer un seguiment de 
l’evolució de l’aprovació del pressupost al qual ja s’ha presentat una esmena per part 
del Grup Socialista per tal de que sigui inclosa la partida compromesa. Demana als 
grups municipals que tinguin ascendència amb els grups del Parlament així com a 
l’Ajuntament a través de l’alcalde, que s’adrecin al Parlament per demanar que 
s’habiliti la partida pressupostària per l’execució de les obres de la torre de 
comunicació. A aquest respecte, recorda que el grup d’esquerra té línia directa amb el 
vicepresident del govern.  

 
El Sr. Jordi Batchelli explica que quan va tenir coneixement de l’acord del Parlament 
es va posar en contacte per concertar una entrevista amb el Departament d’Economia 
i, en aquest moment, es troba a l’espera de que fixin dia i hora.    
 

2. El Sr. Esteve Pujol, fent un seguiment de temes pendents, expressa la seva 
preocupació per la paralització de les obres, ja previstes en el pressupost 2015, de 
mesures de seguretat i accessibilitat al pavelló vell, imprescindibles per a poder 
continuar utilitzant l’edifici. Indica que al menys l’adequació de les portes i l’eliminació 
de barreres arquitectòniques s’han executar a la major brevetat, tenint en compte que 
per la Festa Major s’haurà de programar algun acte en aquell local.  

 
El Sr. Alcalde afirma que comparteix la inquietud en relació amb l’adequació de la 
seguretat i accessibilitat del pavelló vell, expressada pel Sr. Pujol. Indica que a la 
Festa Major de l’any passat es va celebrar l’actuació d’un grup musical de primer 
nivell sense que el local complís els requisits mínim de seguretat i això no pot tornar a 
passar, motiu pel qual aquest any s’ha programat el ball en un altre local. Assegura 
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que van detectar determinats aspectes que complicaven l’execució del projecte 
aprovat i han fet un nou plantejament més ampli que està en estudi dels tècnics 
municipals. Conclou que el local ha de complir una funció bàsica pel municipi però, en 
l’actualitat, hi ha problemes per poder finançar aquests tipus d’obres per manca de 
convocatòries d’ajuts oficials. Ofereix als membres de l’oposició la possibilitat de 
participar en la confecció de la proposta i  esbrinar formes de finançament.  
 
La Sra. Anna Colomer, regidora de cultura i festes, informa que aquesta Festa Major 
només s’ha programat un sopar de jovent al pavelló vell i res més.  
 
El Sr. Pujol insisteix en que ha passat un any des de les eleccions i no s’ha fet res en 
el local i no es pot fer servir. Afirma que el seu grup tenia unes prioritats distintes a les 
de l’actual equip de govern.  
 

3. El Sr. Esteve Pujol pregunta si s’han previst les connexions i la canalització de serveis 
en les obres del carrer Sant Roc, tal com es va fer en la fase anterior.  

 
El Sr. Alcalde respon que s’ha seguit el mateix procediment de la fase anterior. En 
relació amb la canalització de línies elèctriques, afirma que s’ha deixat preparada per 
tal de que, quan es pugui, s’eliminaran els cables de les façanes.  
 
El Sr. Pujol remarca la necessitat de que es deixin les arquetes amb les connexions 
preparades per tal d’evitar haver d’aixecar novament el paviment més endavant.  
 

4. El Sr. Joan Faig s’interessa per l’estat de tramitació de les tres mocions 
presentades pel seu grup en el darrer Ple i aprovades per unanimitat. Indica que no 
veu que s’hagi progressat.  

 
La Sra. Núria Mas, en relació amb la moció sobre seguretat a l’entrada dels centres 
educatius, informa que ha parlat amb la direcció de l’escola i està a l’espera de la 
decisió que adopti el Consell Escolar perquè considera que és un tema important. 
Opina que l’institut no presenta especials problemes, però es compromet a abordar-lo.  
 
El Sr. Jordi Batchelli, en relació amb l’àrea d’aparcament d’autocaravanes, explica 
que s’ha posat en contacte amb altres municipis que disposen d’àrees i es troba a 
l’espera de rebre la documentació demanada. Afirma que parlarà amb la Sra. Laura 
Costa quan arribi la documentació.  
 

5. El Sr. Xavier Guitart pregunta en quina situació es troben les obres de rehabilitació 
de Can Roig. 

 
El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut la renúncia dels tècnics de l’obra i també ha 
plegat el contractista. Indica que s’ha creat inquietud per la situació en la que ha 
quedat l’obra. Ha demanat informe tècnic a aquest respecte i es troba obert a rebre 
suggeriments. Afirma que, en tractar-se d’una actuació privada, hi ha dificultats per a 
intervenir.  
 

6. El Sr. Guitart demana informació sobre el personal que s’ha incorporat a l’oficina de 
turisme. 
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El Sr. Xavier Juncà explica que per cobrir el període de maternitat de l’auxiliar s’han 
hagut de fer substitucions seguin la tònica d’èpoques anteriors. Afegeix que s’estan 
efectuant els passos per a la unificació de les dues oficines però aquest estiu encara 
estaran obertes les dues si bé funcionaran de forma coordinada fins que es pugui 
aconseguir l’objectiu d’una oficina potent, digna i unificada.  
 
Es produeix un intercanvi d’opinions sobre el procediment de contractació laboral 
emprat.  
 

7. El Sr. Guitart, en relació amb les obres de remodelació de la piscina municipal, 
afirma que l’estalvi que es produeix pel socorrista es perd per l’ampliació de la 
temporada.  

 
El Sr. Xavier Rigat assegura que s’ha assolit l’objectiu d’ampliar els serveis, 
implementar activitats extraescolars i optimitzar els recursos.  
 

8. El Sr. Jordi Berdala pregunta sobre les queixes rebudes pels horaris de locals.  
 

El Sr. Rigat respon que s’ha demanat suport a la Generalitat de Catalunya i està en 
procés de solució.  
 

9. El Sr. Berdala pregunta sobre el procediment seguit per a la constitució de 
l’Ajuntament Jove. 

 
El Sr. Rigat demana disculpes per no haver informat adequadament al respecte. 
Indica que disposaran de pressupost per a les activitats que desenvolupin.  
 
El Sr. Berdala replica que no cal demanar disculpes tantes vegades sinó que s’ha de 
mirar de no cometre tants errors. Afirma que en la informació sobre el funcionament 
de l’Ajuntament que es va donar es van oblidar de l’existència de l’oposició.  
 
El Sr. Alcalde afirma que la informació la va donar ell i demana disculpes pel errors 
que s’hagin comés. Assegura que procuraran corregir les errades i potenciar la 
participació dels onze membres del consistori.  
 

10. El Sr. Alcalde informa al Ple de la concessió d’un ajut de prop de 400.000 euros 
procedents del FEDER – POCTEFA 2014 – 2020 a través de la l’Associació País 
d’Art i d’Història amb destí a obres de Can Marqués. Considera que és una gran 
notícia que culmina una excel·lent feina iniciada per l’anterior equip de govern que 
s’ha continuat en aquest legislatura, de la qual vol fer partícip a tots els que hi han 
treballat.  

 
11. La Sra. Anna Colomer explica els actes fonamentals del programa de la Festa Major i 

convida a tots a participar-hi. Remarca el Pregó del dia 18 i la Cercavila del dia 21.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen cinc minuts de 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 


