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ACTA NÚM. PLE 2016/3 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 
D'ABRIL DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:03 hores del dia 29 d'abril de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària 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: 
 
Únic .- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CÀMPING 
XENTURRI. 

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

 
Únic.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CÀMPING 
XENTURRI. 
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia de data 23 de novembre de 2015 es va aprovar 
inicialment el Pla especial urbanístic del càmping Xenturri. 
 
Atès que durant el termini d’exposició al públic, no s’han presentat al·legacions contra 
l’expedient. 
 
Vist el text refós del Ple especial presentant en data 22 d’abril de 2016. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte i els informes emesos pels organismes 
que hi consten. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- VERIFICAR el text refós de Pla especial urbanístic del càmping Xenturri, Abril 
2016, presentat en data 22 d’abril de 2016.   
 
Segon.- APROVAR provisionalment el Pla especial urbanístic del càmping Xenturri, 
redactat per l’arquitecta tècnica Sra. Sònia Puig i Aguilera.  
 

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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Tercer.- TRAMETRE còpia completa de l’expedient administratiu, l’exemplar aprovat 
inicialment i el Text refós aprovat provisionalment del Pla especial urbanístic del càmping 
Xenturri, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva  aprovació 
definitiva. 
 
El Sr. Alcalde indica que, una vegada s’han rebut els informes preceptius i el text refós de 
la proposta, s’ha convocat aquesta sessió extraordinària del Ple per tal d´aprovar 
provisionalment el pla especial i trametre-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a  
la seva aprovació definitiva en la propera reunió que tindrà el mes de maig.    
 
El Sr. Esteve Pujol es mostra d’acord en que es faci amb la major celeritat possible la 
tramitació i amb l’esforç que ha fet l’Ajuntament per accelerar la solució d’aquets 
procediment.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen sis minuts de les vuit 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 
 


