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ACTA NÚM. PLE2016/2 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE 
MARÇ DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:05 hores del dia 29 de març 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. APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA DE 

PROTECCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A CAMPRODON SEGONS EL 
QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003. 

3. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 18, 25 i 27. 
4. PROPOSTA DE FORMALITZACIÓ DE DECLARACIÓ DE NECESSITAT DE 

L’OCUPACIÓ DEL TERRENY QUE CONFORMA UNA PART DEL PATI DE LA 
LLAR D‘INFANTS MUNICIPAL.  

5. APROVACIÓ ACTA DE CESSIÓ  DE SERVITUD PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
CLAVEGUERAM I COL·LECTOR EN ALTA D’AIGÜES RESIDUALS LLANARS – 
CAMPRODON PER CAUSA URBANÍSTICA. 

6. PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR AMB JURISDICCIÓ AL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 

7. VERIFICACIÓ DE L’ÚS D’HABITATGE DE L’ANTIC MAS “CAN BERNAT PELUT” 
A EFECTES DE LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS.  

 
MOCIONS 
 
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL “TOTS PER CAMPRODON–CP” SOBRE EL 

COMPLIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. 
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL “TOTS PER CAMPRODON–CP” PER 

L’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI D’APARCAMENT PER A AUTOCARAVANES O 
ALTRES VEHICLES HABITATGE. 

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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10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL “TOTS PER CAMPRODON-CP” PER AMPLIAR 
LA SEGURETAT A L’ENTRADA I A LA SORTIDA DELS CENTRES EDUCATIUS 
DEL MUNICIPI.  

 
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:   
 
11. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
12. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
13. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 

a) Es dóna compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.  
b) Es dóna compte de la informació de l’execució del pressupost corresponent al 

quart trimestre de 2015.  
c) Es dóna compte dels informes trimestrals del període mitjà de pagament 

corresponent al quart trimestre de 2015.  
d) Es dóna compte al ple dels informes de morositat de l’any 2015 presentats al 

ministeri d’hisenda i administracions públiques. 
e) Es dóna compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, 

quart trimestre 2015, tramès al Ministeri d’Hisenda.   
f) Es dóna compte de la Sentència núm. 350/2015 Procediment abreujat 

241/2015. 
g) Es dóna compte de la Sentència núm. 215/2016 del TSJ de Catalunya Roll 

d’apel·lació 212/2015 
14. PRECS I PREGUNTES 
 

************************************************************* 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple l’acta de les sessió celebrada els dia 26 de 
gener de 2016 que resulta aprovada, per unanimitat dels assistents, sense esmenes ni 
correccions.  
 
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA DE 
PROTECCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS A CAMPRODON SEGONS EL QUE 
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003. 
 
Atès que la Diputació de Girona va concedir a  l’Ajuntament de Camprodon l’assistència 
tècnica per a la redacció del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals.  
 
Atès que amb data 20 de maig de 2015 es va rebre el plànol elaborat per tècnics del 
Consell Comarcal del Ripollès per encàrrec de la Diputació de Girona, 
 
Atès que amb data 1 de desembre de 2015 el Ple d’aquest Corporació va aprovar 
provisionalment el plànol, 
 
Atès que publicat anunci al BOP de Girona núm. 243 de data 18 de desembre de 2015 ha 
transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, 
 



 

3 
 

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

 

Atès que amb data 19 de gener de 2016 el Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció 
General de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha 
emès informe favorable del plànol. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- APROVAR definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Camprodon. 
 
Segon.- TRAMETRE a la Diputació de Girona i al Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Direcció General de Medi Natural  aquest acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
3. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS NÚM. 18, 25 I 27 PER A L'EXERCICI 2016 I 
SEGÜENTS. 
 
El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com 
per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals en els termes que s'hi concreten. 
 
En aquest sentit aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir una modificació en les 
ordenances fiscals núm. 18 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, núm. 25 
reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals i núm. 27 reguladora 
dels preus públics per a la inserció de publicitat a publicacions, mitjans de comunicació 
municipal i espais públics municipals. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest la correspondència de les despeses 
dels serveis amb els ingressos que s’originen amb la modificació de les tarifes de les 
taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de 
competència local, que es modifiquen, verificant que l’import de la recaptació estimada no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la  Llei  d’hisendes locals. 
 
En conseqüència, vist  l'informe de secretaria, favorable a les modificacions que es 
proposen, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, les  modificacions 
de les ordenances fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
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A) Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa reguladora de la taxa per 
prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local: 
 
A.1.) Es modifica l’article 6, s’afegeix la tarifa s): 
 
 
s) Repartiment esqueles de defunció al municipi 50,00 eur 
 
 
B) Ordenança fiscal núm. 25  reguladora de la taxa per a la utilització 
d’instal·lacions municipals. 
 
B.1) Es modifica l’article 3, s’afegeixen les següents tarifes: 
 
3.2.a) Activitats programades de forma individualitzada en el pla de 

gestió: 
Euros 

 Utilització vestuaris pavelló cada hora  6,47 
3.2.b) Activitats no programades de forma individualitzada en el pla de 

gestió: 
 

 Utilització vestuaris pavelló cada hora  8,54 
 
 
C)  Ordenança fiscal núm. 27 reguladora dels preus públics per a la inserció de 
publicitat a publicacions, mitjans de comunicació municipals i espais públics 
municipals.  
 
C.1) Es modifica el títol: Ordenança fiscal núm. 27 reguladora dels preus públics per a la 
inserció de publicitat a publicacions, mitjans de comunicació municipal i espais públics 
municipals. 
 
C.2) Es modifica l’article 4, s’afegeixen les següents tarifes: 
 
Concepte          Preu/€ 
 
d) Programa Festa Major 
Anunci 1 mòdul         30,00 
Anunci 2 mòduls         50,00 
Anunci ½ pàgina         80,00  
Anunci pàgina sencera                 120,00 
 
e) Espais municipals  
Pavelló Llandrius: 
Lona 3x1 mts. per any natural                200,00 
Lona 3,5x2,5 mts. per any natural                                                                        450,00 
S’estableix mínim de 4 anys 
 
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances 
modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a 
la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i 
al·legacions. 
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Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se n’haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les 
ordenances que entrarà en vigor una vegada publicat i regirà mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Quart.- TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
4. PROPOSTA DE FORMALITZACIÓ DE DECLARACIÓ DE NECESSITAT DE 
L'OCUPACIÓ DEL TERRENY QUE CONFORMA UNA PART DEL PATI DE LA LLAR 
D`INFANTS MUNICIPAL.  
 
Vist que el projecte tècnic aprovat definitivament pel Ple d’aquesta Corporació, en la 
sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2004, redactat per l’arquitecte Sr. Ramon 
Fortet i Bru, “Construcció de Llar d’Infants Municipal de Camprodon”, portava implícita la 
declaració de la utilitat pública de les obres que s’hi contemplen, i per tant,  l’autorització 
per a expropiar els béns i drets necessaris per a la realització de les obres. 

 
Vista la necessària adquisició dels terrenys que conformen una part del pati de la llar 
d’infants  per a la correcta execució de les obres i posterior funcionament del servei públic 
municipal.  
 
Atès que el meritat terreny ha estat ocupat des del moment de l’inici d eles obres 
d’execució del projecte “Construcció de Llar d’Infants Municipal de Camprodon”, i adscrit 
al servei públic municipal de llar d’infants des de la finalització d’aquelles, en data 22 de 
febrer de 2008.  
 
Atesa la necessitat de procedir a l’adquisició, mitjançant expropiació per procediment de 
mutu acord, essent pressupost necessari la formalització de la corresponent declaració 
de la necessitat d’ocupació dels terrenys a expropiar.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.  Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada 
dels béns i drets objecte d’ocupació, així com la designació nominal dels interessats amb 
els que s’han d’entendre els tràmits successius:  
 
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS 
 
- Identificació del propietari: DABLAN 97, SL 

 POL. IND. CAMI RAL 
 C. MIGUEL SERVET, 21-23 
 08850 GAVÀ 
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- Descripció de la finca::   
 
Ubicació: Identificació 

cadastral 
Identificació registral Superfície: Valor de 

Taxació: 
C/ Vila Riera, 7  
Camprodon 

8150908DG4885S00
01SF 

 Finca 201, tom 1613, 
llibre 100 i foli 41  

 Finca 597, tom 1613, 
llibre 100 i foli 37 

 

204,72 m2 7.668,81€. 

 
SEGON. Considerar que, amb les actuacions realitzades queda formalitzada la necessitat 
d’ocupació dels béns i drets a que es refereix aquest expedient, i, per tant, acordar la 
necessitat d’ocupació dels mateixos, considerant que aquest acord inicia l’expedient 
expropiatori, entenent-se totes les actuacions posteriors referides a aquesta data. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
5. APROVACIÓ ACTA DE  CONSTITUCIÓ DE SERVITUD  PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE CLAVEGUERAM I COL·LECTOR EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS LLANARS - 
CAMPRODON PER CAUSA URBANÍSTICA.  
 
Vista l’acta de constitució de servitud  per a la instal·lació de clavegueram i col·lector en 
alta d’aigües residuals Llanars - Camprodon per causa urbanística, formalitzada en data 
11/03/2016.   
 
El Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer.- APROVAR  l’acta de constitució de servitud  per a la instal·lació de clavegueram 
i col·lector en alta d’aigües residuals Llanars - Camprodon per causa urbanística.  
 
Segon.- FACULTAR  al Sr. Alcalde per a la formalització de la documentació necessària 
als efectes registrals i sol·licitar al Registre de la Propietat de Ripoll la seva anotació, 
d’acord amb allò que disposa l’apartat 2 de l’article 2 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de 
juliol, sobre normes complementàries al Reglament hipotecari per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, amb els beneficis que la llei en 
vigor estableix per a la seva anotació.  
 
El Sr. Alcalde expressa la seva satisfacció per haver-se aconseguit, finalment, la 
formalització de l’acta de cessió que permetrà l’execució de les obres del col·lector que 
es troben aturades des de fa molt de temps.  
 
El Sr. Esteve Pujol també mostra satisfacció perquè es pugui executar l’obra i demana 
que consti l’agraïment del consistori a la família Alemany per la seva predisposició i 
col·laboració. Afirma que és, sens dubte, una molt bona notícia per Camprodon i també 
per Llanars.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
6. PROPOSTA D'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR AMB JURISDICCIÓ AL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
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Atès que la Llei Orgànica 6/1985, de 1 juliol, del Poder Judicial, i el Reglament 3/1995, de 
Jutges de Pau, regulen la intervenció en la elecció dels Jutges de Pau i del seus 
substituts dels plens de les Corporacions respectives. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per 
la Sala del Tribunal de Superior de Justícia corresponent, havent de recaure el 
nomenament en les persones escollides per l'Ajuntament tal com preveu l'article 101.1 de 
la Llei Orgànica esmentada. 
 
El procediment per a l'elecció dels Jutges i dels seus substituts és l'establert al apartat 
segon de l'article 101 de la Llei Orgànica el Poder Judicial, és el següent: 
 
L'òrgan competent per a l'elecció és el Ple de la Corporació, es requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits entre les persones que, reunint les 
condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple triarà lliurament. 
 
Amb aquesta finalitat s'ha  fet públic el contingut d'aquest precepte legal i s'ha concedit un 
termini fins el dia 15 de març de 2016 a les 14:00h. per a la presentació de sol·licituds. 
 
Durant el termini habilitat s’ha presenta, una única sol·licitud. 
 
En relació l’article 302 i 303 de la pròpia Llei Orgànica, per ser nomenat Jutge de Pau 
titular o substitut es requereix tenir nacionalitat espanyola, major d'edat, no estar 
impossibilitat físicament o mentalment per al desenvolupament de la carrera judicial, no 
estar condemnat per delicte dolós i estar en ple exercici dels drets civils.   
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  PROPOSAR com a Jutge de Pau Titular al Sr. Gaspar Vila Teixidor, amb DNI 
40600621D, per a desenvolupar les funcions que la Llei Orgànica del Poder Judicial 
atribueix a aquests càrrecs. 
 
Segon.-  NOTIFICAR  aquest acord a la persona interessada i en cas de que aquesta 
acceptes el càrrec que el Ple els proposa notificar-ho a la Sala de Govern del Tribunal de 
Superior de Justícia de Catalunya, perquè procedeixi, si ho creu oportú, al seu 
nomenament. 
 
El Sr. Esteve Pujol expressa el reconeixement  a la tasca desenvolupada en el càrrec de 
Jutge de Pau  pel Sr. Pere Ignasi Isern Pascal durant molts anys de forma exemplar; 
dedicat amb cor i ànima amb una implicació especial i molt per sobre de les exigències 
bàsiques del càrrec al qual a dotat de reconegut prestigi més enllà de les nostres 
contrades.  
  
El Sr. Alcalde es mostra totalment d’acord amb el reconeixement expressat pel Sr. Pujol 
que és compartit per tots els membres del consistori.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
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7. VERIFICACIÓ DE L'ÚS D'HABITATGE DE L'ANTIC MAS "CAN BERNAT PELUT" A 
EFECTES DE LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS. 
 
En data 16/07/2013 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 
6418, l’Edicte d’11 de juliol, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referents al municipi de Camprodon de 2 de maig de 2013 i de 19 de juliol de 
2012, pels quals s’aprova definitivament el text refós de la Modificació 1/2011 del PE del 
catàleg de masies i cases rurals promoguda per aquest Ajuntament (el segon) i es dóna 
conformitat al text refós de la Modificació, amb les incorporacions que s’hi esmenten. En 
concret pel que aquí interessa: “S’exclou la fitxa 171. Can Bernat Pelut del catàleg i 
s’inclou en l’inventari de ruïnes”.    
 
Considerant dita resolució no ajustada a Dret, el Ple de l’Ajuntament en sessió de 
26/07/2013 va acordar requerir expressament a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona perquè derogués, en part, l’acord de 2 de maig de 2013.  
 
En compliment d’aquell acord, en data 25 de setembre de 2013 es va formular 
requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu contra els acords de 
2/05/2013 i 19/07/2012 de la CTU, de conformitat amb el que estableix l’article 44.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
A data d’avui, aquell requeriment previ es troba pendent de resolució i, explorada la 
possibilitat d’obtenir un pronunciament favorable, hom estima convenient presentar 
al·legacions complementàries amb el propòsit  d’acreditar que l’edificació en qüestió va 
ser destinada a ús d’habitatge fins a dates relativament recents, que puguin servir per a 
donar suport a les al·legacions ja esmerçades en el referit requeriment de 25/09/2013, en 
línia amb el que disposa l’article 47.3.a del TRLUC.  
 
En aquest sentit, han estat efectuades compareixences davant el Secretari de 
l’Ajuntament, amb data 1 de març de 2016, per part de la Sra. Carme Suriñach Bauras i 
del Sr. José Llongarriu Sala, en les que deixen constància sota jurament del seu 
coneixement personal al respecte de l’ús d’habitatge de l’edifici de referència va constituir 
habitatge familiar de membres de la seva família directa.  
 
En concret, el Sr. Llongarriu advera textualment que: “l’edificació coneguda com a “can 
Bernat Pelut” fitxa 171 del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Camprodon, que té a la 
vista, va constituir habitatge de la família Suriñach Roca”. I la Sra. Suriñach que: 
“l’edificació coneguda com a “can Bernat Pelut” fitxa 171 del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals de Camprodon, que té a la vista, va constituir habitatge de la seva família, en 
concret, el seu pare, el senyor Cosme Suriñach Roca hi va néixer, perquè el avis paterns 
hi vivien”.  
 
De les referides compareixences han estat aixecades les corresponents actes 
degudament signades davant el Secretari municipal i registrades en el Registre General 
d’aquest Ajuntament amb els números 412/2016 i 413/2016, respectivament.    
  
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- VERIFICAR les compareixences efectuades davant el Secretari de l’Ajuntament, 
amb data 1 de març de 2016, per part de la Sra. Carme Suriñach Bauras i del Sr. José 
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Llongarriu Sala, en les que deixen constància sota jurament del seu coneixement 
personal al respecte de l’ús d’habitatge de l’edifici de referència va constituir habitatge 
familiar de membres de la seva família directa.  
 
Segon.- FORMULAR  al·legacions complementàries al REQUERIMENT PREVI a la via 
judicial contenciosa administrativa presentat contra els acords de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de 2 de maig de 2013 i de 19 de juliol de 2012, amb data 
25/09/2013, a l’objecte  d’acreditar que l’edificació coneguda com a “can Bernat Pelut” 
fitxa 171 del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Camprodon, va constituir habitatge 
familiar fins a dates relativament recents.  
 
Tercer.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. F. Xavier Sala Pujol, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament formalitzi es crit d’al·legacions complementàries aprovades 
i porti a terme les gestions necessàries per tal de donar efectivitat als acords precedents. 
 
El Sr. Esteve Pujol indica que es tracta d’una qüestió de justícia per evitar que es 
produeixi un greuge comparatiu per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
8. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL "TOTS PER CAMPRODON-CP" SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. 
 
El passat 1 de gener de 2016 va entrar en vigor pels ens locals de Catalunya la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. Així mateix el 11 de desembre de 2015 entrava en vigor, pel que fa a Entitats 
Locals, la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno”.  Atès que l’Ajuntament de Camprodon és un ens local que 
integra l’Administració local de Catalunya, aquest es troba sotmès a l’àmbit d’aplicació 
d’aquestes lleis. 
 
És només en data 22 de març, que s’habilita, amb contingut deficient, el Portal de la 
Transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a 
donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, 
així mateix estem molt lluny de complir el que determinen les lleis abans referides, en 
especial el Títol II de la llei catalana. 
 
Així doncs, actualment, l’Ajuntament de Camprodon no compleix amb les obligacions de 
transparència, accés a la informació i bon govern que estableixen les esmentades lleis. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Instar a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Camprodon a que complexi el que 
determinen les lleis (estatal i catalana) sobre transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. Així mateix que realitzi les gestions oportunes per tal de posar en marxa de 
forma imminent i d’una manera efectiva el Portal de la Transparència municipal. 
 
Segon.- Incloure el més ràpidament possible la informació més bàsica de compliment 
dels ítems de Transparència.  
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Tercer.- Donar les ordres oportunes al personal al servei de l’Ajuntament per tal de poder 
incloure de forma progressiva, i, sense col·lapsar la gestió ordinària de l’Ajuntament, el 
conjunt de la informació que la llei obliga a publicar en el Portal de la Transparència 
municipal. 
 
El Sr. Joan Faig explica que es tracta, simplement, d’esperonar el compliment de la Llei 
que va entrar en vigor el dia 1 de gener, dins de les possibilitats de l’Ajuntament i al ritme 
més ràpid possible.  
 
El Sr. Alcalde es mostra totalment d’acord amb la moció i indica que si no s’ha 
implementat més ràpidament el portal de transparència es deu als molts problemes que 
han plantejat les eines informàtiques de la plataforma oficial de la Generalitat a la qual 
s’ha adherit, d’inici, l’Ajuntament.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL "TOTS PER CAMPRODON-CP" PER 
L'ADEQUACIÓ D'UN ESPAI D'APARCAMENT PER A AUTOCARAVANES O ALTRES 
VEHICLES HABITATGE. 
 
El municipi de Camprodon i el conjunt de la Vall de Camprodon és una destinació turística 
molt concorreguda per a tot tipus de visitants. 
 
Les autocaravanes o altres tipus de vehicles habitatge són un col·lectiu molt nombrós que 
no té un espai adequat per poder fer parada al nucli urbà de Camprodon. Tot i aquesta 
mancança, són moltes les autocaravanes que ens visiten amb freqüència i que aparquen 
en diverses zones no adaptades per al seu estacionament.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Instar a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Camprodon a definir un espai 
d’aparcament per a autocaravanes o altres vehicles habitatge.  
 
Segon.- Adquirir el compromís de dur a terme tots els passos necessàries per 
desenvolupar aquest projecte. 
 
Tercer.- Adequar aquesta zona amb els serveis bàsics necessaris com són l’enllumenat, 
aigua i papereres.  
 
Quart.- Instal·lar la senyalització necessària per indicar la ubicació de l’aparcament. 
Complementar l’espai amb un plànol de la població. 
 
Cinquè.- Mantenir el lloc net, segur i en condicions. 
 
El Sr. Xavier Guitart explica que es tracta d’una necessitat latent de dotar el municipi d’un 
lloc d’aparcament per a aquest tipus de vehicles que compti amb els serveis bàsics que 
requereixen i que suposen un sector important del turisme que visita Camprodon.  
 



 

11 
 

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

 

El Sr. Xavier Juncà, regidor de turisme, es mostra totalment d’acord amb la moció i 
afegeix que la promoció del turisme madur en la que es troba immers l’Ajuntament, ho 
requereix i convida a participar als regidors de l’oposició per tal de consensuar solucions.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL "TOTS PER CAMPRODON-CP" PER AMPLIAR 
LA SEGURETAT A L'ENTRADA I A LA SORTIDA DELS CENTRES EDUCATIUS DEL 
MUNICIPI.  
 
La seguretat dels alumnes a l’entrada i a la sortida dels centres educatius del municipi de 
Camprodon no pot ser garantida pel cos de Vigilància Municipal degut a la manca 
d’efectius. Sent prioritari que es reguli el trànsit a l’entrada principal de l’Escola Dr. Robert 
situada a la Plaça Santa Maria, perquè és la zona més transitada i la d’accés d’autocars, 
un/a únic/a vigilant/a no pot desenvolupar aquesta mateixa tasca de forma simultània en 
altres punts. 
 
Tant l’Escola Doctor Robert com la Llar d’Infants Nins tenen accés pel Carrer Germans 
Vila Riera, i aquesta és també una zona molt concorreguda tant per vehicles com 
vianants durant aquestes hores en la qual no hi ha cap efectiu que vetlli per la seguretat. 
La mateixa situació de manca d’efectius de seguretat també es produeix a la sortida de la 
Ctra. Molló i carrer Llandrius del SES Germans Vila Riera. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Instar a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Camprodon a estudiar la 
possibilitat de crear la figura d’agent cívic escolar que garanteixi la seguretat en aquests 
punts. 
 
Segon.- Dotar de la formació teòrica i pràctica necessària a les persones que realitzin 
aquestes tasques. 
 
Tercer.- Facilitar als efectius que desenvolupin aquestes tasques el material adequat per 
poder dur a terme aquest servei amb garanties. 
 
La Sra. Laura Costa aclareix que no es tracta de crear llocs remunerats sinó d’una 
alternativa per a prestar serveis de col·laboració.  
 
La Sra. Núria Mas, regidora d’educació, explica que no s’ha registrat cap queixa aquest 
curs, però si que ni han d’anteriors i coincideix en la necessitat d’estudiar possibles 
solucions conjuntament amb l’escola, l’institut i la llar d’infants.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat.  
 
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.  
 
28.01.16 Contracte interí per substitució oficina turisme. 
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28.01.16 Contracte interí per substitució Llar d’infants. 
29.01.16 Acord de licitació serveis de jardineria. 
29.01.16 Acord d’inici del procediment d’adjudicació serveis jardineria.  
29.01.16 Requeriment de documentació circuit mas can Moi. 
01.02.16 Petició nomenament d’interventora accidental.  
02.02.16 Requeriment acte de comprovació sala complementària mas el Mariner.  
02.02.16 Requeriment documentació campament juvenil finca mas el Solans.  
08.02.16 Contracte laboral a temps parcials per substitució Llar d’Infants.  
12.02.16 Procediment de nomenament Jutge/ssa de Pau Tirular. 
15.02.16 Convocatòria Junta de Govern Local 17.02.2016. 
22.02.16 Adjudicació serveis de jardineria. 
24.02.16 Contracte interí – Oficina de turisme.  
29.02.16 Liquidació del pressupost any 2015.  
29.02.16 Convocatòria Junta de Govern Local 02.03.2016. 
02.03.16 Requeriment de petició de llicència d’obres per moviment de terres a la 

finca de can Soler de Rocabruna. 
02.03.16 Requeriment de documentació relativa a la urbanització del Camí del Mig 

del Camp Gran. 
07.03.16 Informant que la la tinença d’animals de diferents espècies no contravé el 

que regulen les ordenances municipals.  
07.03.16 Requeriment documentació llicència ambiental adequació Càmping de la 

Vall de Camprodon.  
09.03.16 Contracte interí de neteja.  
14.03.16 Convocatòria Junta de Govern Local 16.03.2016. 
 
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  
2016/4    2 de març de 2016  
2016/3    17 de febrer de 2016  
2016/2    26 de gener de 2016  
2016/1    13 de gener de 2016 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13. INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
a) Es dóna compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015. 
 
Es dóna compte al Ple del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de 
l’Ajuntament de Camprodon i dels seus organismes autònoms de l’exercici 2015: 
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“D’acord amb la base 45.3 de les d’execució del Pressupost, correspon a l’alcalde 
aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament Camprodon i dels seus Organismes 
Autònoms, previ informe de la Intervenció de Fons. 
 
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i  articles 90 i 93.2 
del RD 500/90, de 20 d’abril. 
 
I vistos els informes favorables de la Intervenció de Fons, 
 
RESOLC: 
 
1r.-APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’ajuntament de Camprodon i dels 
seus organismes autònoms de l’exercici 2015, de conformitat amb el detall que a 
continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON: 
 
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:  
 
Crèdits inicials..... ................................................................................ 4.134.159,63 
Modificacions de crèdit .......................................................................... 387.327,26 
Crèdits definitius ................................................................................. 4.521.486,89 
Despeses autoritzades ....................................................................... 3.489.754,25 
Despeses compromeses. ................................................................... 3.469.063,25 
Obligacions reconegudes ................................................................... 3.365.335,91 
Despeses ordenades .......................................................................... 3.135.637,81 
Reintegraments de pagament ................................................................... 1.568,61 
 
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Previsions inicials .............................................................................   4.134.159,63 
Modificacions ......................................................................................... 387.327,26 
Previsions definitives .......................................................................... 4.521.486,89 
Drets reconeguts ................................................................................ 3.601.003,53 
Drets anul·lats .......................................................................................... 39.701,01 
Drets cancel·lats ...................................................................................... 75.052,56 
Drets reconeguts nets ......................................................................... 3.486.249,96 
Drets recaptats ................................................................................... 3.165.638,27 
Devolucions d’ingressos indeguts ........................................................... 25.327,22 
Recaptació neta .................................................................................. 3.140.311,05 
 
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
 
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent ................................... 345.938,91 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ................................. 490.690,36 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................... 836.629,27 
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+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent .......................... 229.698,10 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats ........................... 5.800,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL ................................................................................................... 235.498,10 
 
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V .............................................. 3.415.001,56 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ............................... 2.665.522,35 
___________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ......................................................................... 749.479,21 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ................................................ 71.248,40 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ............................... 302.604,05 
___________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital ...................................................................... -231.355,65 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  ............................. 518.123,56 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ................................................................ 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
 
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................... 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX .................................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ........................................ 397.209,51 
___________________________________________________________ 
 
3. PASSIUS FINANCERS .................................................................... -397.209,51 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) ................ 120.914,05 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
-  Desviacions positives de finançament .................................................. 60.449,61 
+ Desviacions negatives de finançament .............................................. 109.695,81 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ........................ 0,00 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ............................... 170.160,25 
1.3.c) Romanents de crèdit 
 
1. D’impossible incorporació .................................................................. 150.194,52 
2. D’incorporació obligatòria .................................................................. 140.764,15 
3. Susceptibles d’incorporació ............................................................... 865.192,31 
 a. Compromesos .......................................................................................... 0,00 
 b. Autoritzats ................................................................................................ 0,00 
 c.Retinguts......................................................................... .......................... 0,00 
 d. Disponibles ................................................................................... 865.192,31 
 
TOTAL ................................................................................................ 1.156.150,98 
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1.3.d) Romanent de tresoreria 
 
1. FONS LÍQUIDS ................................................................................. 430.539,16 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ......................................... 1.414.602,20 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent .................................. 345.938,91 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ................................ 490.690,36 
 + D’operacions no pressupostàries ................................................... 577.972,93 
 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT .................................. 430.968,14 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent ................................ 229.698,10 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats .................................. 5.800,00 
 + D’operacions no pressupostàries ................................................... 195.470,04 
  
4. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES ................................................... 0,00 
 - Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) ................................ 1.414.173,22 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació ........................................... 145.808,82 
 - Excés de finançament afectat ......................................................... 140.764,15 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .... 1.127.600,25 
 
2.- PRESSUPOST DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA, L’HOSPITAL  
 
2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:  
 
Crèdits inicials ..................................................................................... 1.158.406,68 
Modificacions de crèdit ............................................................................ 24.733,67 
Crèdits definitius ................................................................................. 1.183.140,35 
Despeses autoritzades ....................................................................... 1.142.641,11 
Despeses compromeses. ................................................................... 1.142.641,11 
Obligacions reconegudes ................................................................... 1.142.641,11 
Despeses ordenades .......................................................................... 1.124.316,08 
Reintegraments de pagament ........................................................................ 23,60  
 
2.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Previsions inicials ............................................................................... 1.158.406,68 
Modificacions ........................................................................................... 24.733,67 
Previsions definitives .......................................................................... 1.183.140,35 
Drets reconeguts ................................................................................ 1.135.907,34 
Drets anul·lats ............................................................................................ 3.015,39 
Drets cancel·lats ............................................................................................... 0,00 
Drets reconeguts nets ......................................................................... 1.132.891,95 
Drets recaptats ................................................................................... 1.068.280,54 
Devolucions d’ingressos indeguts ............................................................. 3.015,39 
Recaptació neta .................................................................................. 1.065.265,15 
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2.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
2.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
 
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent ..................................... 67.626,80 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ..................................... 5.800,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL ..................................................................................................... 73.426,80 
 
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ............................ 18.325,03 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats .................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL ..................................................................................................... 18.325,03 
 
2.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V .............................................. 1.132.891,95 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ............................... 1.117.907,44 
___________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ........................................................................... 14.984,51 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ......................................................... 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII ................................. 24.733,67 
___________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital ........................................................................ -24.733,67 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  ................................ -9.749,16 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ................................................................ 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
 
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................... 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX .................................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IXI .................................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
 
3. PASSIUS FINANCERS ................................................................................ 0,00 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) ................... -9.749,16 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
-  Desviacions positives de finançament ........................................................... 0,00 
+ Desviacions negatives de finançament ................................................ 28.582,23 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ........................ 0,00 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ................................. 18.833,07 
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2.3.c) Romanents de crèdit 
 
1. D’impossible incorporació .................................................................... 40.499,24 
2. D’incorporació obligatòria ............................................................................. 0,00 
3. Susceptibles d’incorporació .......................................................................... 0,00 
 a. Compromesos .......................................................................................... 0,00 
 b. Autoritzats ................................................................................................ 0,00 
 c. Retinguts .................................................................................................. 0,00 
 d. Disponibles .............................................................................................. 0,00 
 
TOTAL ..................................................................................................... 40.499,24 
2.3.d) Romanent de tresoreria 
 
1. FONS LÍQUIDS ................................................................................... 39.749,02 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT .............................................. 73.426,80 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent .................................... 67.626,80 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats .................................... 5.800,00 
 + D’operacions no pressupostàries .............................................................. 0,00 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT .................................... 43.013,78 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent .................................. 18.325,03 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats ......................................... 0,00 
 + D’operacions no pressupostàries ..................................................... 24.688,75 
  
4. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES ................................................... 0,00 
 - Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) ..................................... 70.162,04 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació ...................................................... 0,00 
 - Excés de finançament afectat .................................................................... 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS ......... 70.162,04 
 
3.- PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU ISAAC ALBÉNIZ DE 
CAMPRODON 
 
3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:  
 
Crèdits inicials .......................................................................................... 27.800,00 
Modificacions de crèdit .............................................................................. 6.872,89 
Crèdits definitius ...................................................................................... 34.672,89 
Despeses autoritzades ............................................................................ 34.307,27 
Despeses compromeses. ........................................................................ 34.307,24 
Obligacions reconegudes ........................................................................ 34.307,24 
Despeses ordenades ............................................................................... 33.509,81 
Reintegraments de pagament ........................................................................ 12,10 
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3.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Previsions inicials .................................................................................... 27.800,00 
Modificacions ........................................................................................... 15.958,00 
Previsions definitives ............................................................................... 43.758,00 
Drets reconeguts ..................................................................................... 44.684,67 
Drets anul·lats ................................................................................................... 0,00 
Drets cancel·lats ............................................................................................... 0,00 
Drets reconeguts nets .............................................................................. 44.684,67                                     
Drets recaptats ........................................................................................ 43.961,34 
Devolucions d’ingressos indeguts .................................................................... 0,00 
Recaptació neta ....................................................................................... 43.961,34 
 
3.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
 
3.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
 
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .......................................... 723,33 
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ............................................ 0,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL .......................................................................................................... 723,33 
 
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ................................. 797,43 
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats .................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
TOTAL .......................................................................................................... 797,43 
 
3.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ................................................... 44.684,67 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV .................................... 34.307,24 
___________________________________________________________ 
(a) Operacions corrents ........................................................................... 10.377,43 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII ......................................................... 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII .......................................... 0,00 
___________________________________________________________ 
(b) Operacions de capital .................................................................................. 0,00 
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)  ............................... 10.377,43 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII ................................................................ 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII ................................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
 
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................... 0,00 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX .................................................................. 0,00 
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IXI .................................................. 0,00 
___________________________________________________________ 
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3. PASSIUS FINANCERS ................................................................................ 0,00 
 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) .................. 10.377,43 
 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 
-  Desviacions positives de finançament ........................................................... 0,00 
+ Desviacions negatives de finançament ......................................................... 0,00 
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals ........................ 0,00 
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ................................. 10.377,43 
 
3.3.c) Romanents de crèdit 
 
1. D’impossible incorporació ......................................................................... 365,65 
2. D’incorporació obligatòria ............................................................................. 0,00 
3. Susceptibles d’incorporació .......................................................................... 0,00 
 a. Compromesos .......................................................................................... 0,00 
 b. Autoritzats ................................................................................................ 0,00 
 c. Retinguts .................................................................................................. 0,00 
 d. Disponibles .............................................................................................. 0,00 
 
TOTAL .......................................................................................................... 365,65 
 
3.3.d) Romanent de tresoreria 
 
1. FONS LÍQUIDS ........................................................................................ 657,26 
 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ................................................... 723,33 
 + Del pressupost d’ingressos exercici corrent ......................................... 723,33 
 + Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ........................................... 0,00 
 + D’operacions no pressupostàries .............................................................. 0,00 
 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ...................................... 1.222,28 
 + Del pressupost de despeses exercici corrent ....................................... 797,43 
 + Del pressupost de despeses exercicis tancats ......................................... 0,00 
 + D’operacions no pressupostàries .......................................................... 424,85 
 
4. OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES ................................................... 0,00 
 - Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 - Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ................................. 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) .......................................... 158,31 
 - Drets de dificíl o impossible recaptació ...................................................... 0,00 
 - Excés de finançament afectat .................................................................... 0,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS .............. 158,31 
 
2n.-INCORPORAR  a l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament de Camprodon 
per a l’exercici 2016, els següents romanents de crèdit d’incorporació obligatoria i de 
suceptible incorporació, per un import total de 284.138,34 euros.  
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Any Tip. 
Òrgan 
gestor 

Núm Denominació  Import 

2013 2 URB 2 Puosc 2011 4ªFase Can Marquès 103.727,34€

2015 2 URB 3 Inv. Millores Edificis i Senyalització 20.691,00€ 

2015 2 URB 4 Pavimentació Sant Roc 159.720,00€

 
La procedència de fons per realitzar la incorporació de romanents és la següent:  
 
Romanent afectat  83.512,88€ 

Romanent per despeses Generals 88.821,46€ 

Compromís d’ingrés Subven. Pav.St.Roc 111.804,00€ 

TOTAL... 284.138,34€ 

 
3r.-DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri.” 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
b) Es dóna compte de la informació de l'execució del pressupost corresponent al 
quart trimestre de 2015. 
 
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 
quart trimestre de 2015, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica el dia 29 de gener de 2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
c) Es dóna compte dels informes trimestrals del període mitjà de pagament 
corresponent al quart trimestre de 2015. 
 
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 quart trimestre de 
l’any 2015 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
d) Es dóna compte al ple dels informes de morositat de l'any 2015 presentats al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
En compliment del que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 
3/2001, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en operacions comercials, es dóna compte al Ple dels informes anuals de morositat de 
l’any 2015, presentats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
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e) Es dóna compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, 
quart trimestre 2015, tramès al Ministeri de Hisenda. 
 
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.  
 
f) Es dóna compte de la Sentència núm. 350/2015 Procediment abreujat 241/2015. 

 
El Ple es dóna per assabentat.  

 
g) Es dóna compte de la Sentència núm. 215/2016 del TSJ de Catalunya Roll 
d’apel·lació 212/2015 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Jordi Berdala observa que en els fulletons nous hi ha uns establiments que 

surten en negreta i altres en cursiva. Pregunta els motius.  
 

Respon el Sr. Xavier Juncà que surten en negreta els establiments associats a la Unió 
de Botiguers, que han participat en l’edició.  
 
El Sr. Berdala afirma que fa mal d’ulls i suposa una discriminació atès que si paga 
l’Ajuntament, no hauria d’haver diferències i assegura que s’ha causat un mal 
ambient. Pregunta en què ha participat la UB.  
 
El Sr. Juncà diu que la UB ha participa en el 50% del cost i creu que es tracta 
d’incentivar la participació ciutadana a través de la UB.  
 
Opina, el Sr. Berdala, que s’hauria de canviar la forma d’incentivar en positiu per 
evitar que hi hagi comerciants enfadats.  
 
Afirma, el Sr. Juncà, que fa 8 anys que es va crear la UB i ara ja s’han donat totes les 
opcions, però que, en tot cas, no hi ha intenció de molestar.  
 
El Sr. Alcalde insisteix en que es tracta d’un projecte compartit entre l’Ajuntament i la 
UB.  
 

2. El Sr. Berdala pregunta si ja està preparada la proposta de tancaments dels 
carrers.  

 
Respon el Sr. Xavier Rigat, regidor de mobilitat, que preveuen reservar al màxim les 
voreres per a vianants però s’implantarà de forma progressiva i a la vista de les 
experiències per fer-ho bé.  
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El Sr. Berdala afirma que hi ha inquietud per saber la solució que es donarà a les 
terrasses.  
 
El Sr. Rigat diu que parteixen de la base de que les voreres són pel vianants, però 
estan parlant amb el sector i, de moment, no hi ha previsió de fer canvis en relació 
amb les terrasses.   
 

3. El Sr. Xavier Guitart pregunta si hi ha proposta alternativa a l’actuació de l’orquestra 
La Selvatana.  

 
La Sra. Anna Colomer, regidora de cultura i festes, explica la situació produïda i les 
possibles alternatives amb les què s’està treballant.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen sis minuts de dos quarts de 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 
 


