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ACTA NÚM. PLE2016/11 

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

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 29 de novembre 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. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
2. PROPOSTA, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2016 DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
3. APROVACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA DEL RIPOLLÈS 2016-2020. 
4. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE "LA MARATÓ DE 

TV3". 
5. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PRESENTS A LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ EN EL SUPORT 
ECONÒMIC ALS MUNICIPIS EN L’IVA DELS FEDER. 

6. MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I 
ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA.  

7. DECRETS  
8. JUNTES DE GOVERN  
9. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
10. PRECS I PREGUNTES 

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

 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions  
celebrades en data 27 de setembre de 2016 (ordinària), i de 2 i 11 de novembre de 2016 
(extraordinàries),  que són aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 2/2016 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
 

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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A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les necessitats 
que es deriven del compliment d’acords i execució d'obres i serveis municipals, s’estima 
procedent tramitar expedient de modificació de crèdits dins el pressupost municipal en vigor, 
amb la finalitat de fer front a obligacions de reconeguda necessitat i urgència, tal i com 
s'especifica a la memòria adjunta. 
 
El finançament de la despesa prevista prové de transferències de crèdit, que es relacionen en 
la Memòria de l’Alcaldia que acompanya la proposta.  
 
La modificació proposada és la següent : 

A) INCREMENT DE DESPESES: 95.419,-Euros 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT :   95.419,-€ 
 
B)  - PROCEDÈNCIA DELS FONS: 95.419,-Euros 
 
DISMINUCIÓ DE CRÈDIT :  95.419,-€ 

 
Atès que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que no 
permeten llur ajornament fins el proper exercici. 
 
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha efectuat amb estricta subjecció a les 
disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe favorable de la Sra. 
Interventora accidental i tenint en compte que no significa modificació ni detriment  dels 
serveis afectats, es proposa al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 2/2016 de modificació de crèdits en el pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2016, en els termes assenyalats anteriorment, restant el 
pressupost definitiu segons el següent resum per capítols: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de d’ajustar el pressupost a la realitat i necessitats de 
gestió e final de l’exercici.  
 
El Sr. Esteve Pujol diu que, essent conseqüents amb el vot del pressupost inicial, el seu 
grup votarà en contra d’aquesta modificació; i entrant en el fons de la proposta, observa 
que és lògic que s’ajustin les despeses i s’aprofitin els crèdits destinats inicialment a 

INGRESSOS:  

CAPÍTOL 
Pressupost 
inicial 

Augments
 
Dismin. 
 

Pressupost 
Definitiu 

Capítol  I   Impostos Directes 1.978.478,84€ - - 1.978.478,84€

Capítol  II  Impostos Indirectes 44.118,34€ - - 44.118,34€

Capítol III  Taxes i altres ingres. 1.078.985,88€ - - 1.078.985,88€

Capítol IV  Transfer. Corrents 734.070,73€ - - 734.070,73€

Capítol V   Ingressos patrimoni 498,49€ - - 498,49€

Capítol VI   Aliació inv. Reals - - - - 

Capítol VII  Transfer. Capital 621.438,97€ - - 621.438,97€

Capítol VIII Actius financers 181.334,34€ - - 181.334,34€

Capítol IX  Passius  Financers - - - - 

Totals INGRESSOS 4.638.925,59€ - - 4.638.925,59€ 

  
 
       

DESPESES:  

CAPÍTOL 
Pressupost 
inicial 

Augments
 
Dismin. 
 

Pressupost 
Definitiu 

Capítol I  Desp. Personal 1.008.554,20€ 8.952,-€ 74.259,-€  943.247,20€ 

Capítol II Béns corrents/serveis  1.690.671,09€ 84.267,-€ - 1.774.938,09€

Capítol III Desp. Financeres 41.834,89€ 200,-€ 13.660,-€ 28.374,89€

Capítol IV Transfer. Corrents 148.073,99€ - 7.500,-€ 140.573,99€

Capítol V Fons de contingència 17.738,91€ - - 17.738,91€

Capítol VI Inversions Reals 1.243.828,87€ - - 1.243.828,87€

Capítol VII Transfer. Capital 16.900,00€ - - 16.900,00€

Capítol VIII Actius financers 9.000,00€ - - 9.000,00€

Capítol IX Passius Financers 462.323,64€ 2.000,-€ - 464.323,64€

Totals DESPESES 4.638.925,59€ 95.419,-€ 95.419,-€ 4.638.925,59€



 

4 
 

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

 

despeses de personal de llocs vacants que no han estat coberts. Però considera 
criticable una desviació tant important en les despeses per festes populars en relació amb 
la previsió inicial. I detecta una certa alegria o màniga ampla en algunes despeses que no 
s’ajusten als criteris de bona gestió dels diners públics que costen molt d’aconseguir i 
reclama una mica més de cura en la despesa.  
 
Respon el Sr. Alcalde que bàsicament la despesa ha estat ajustada a la previsió inicial 
del pressupost, a excepció de unes poques partides que ara s’ajusten i considera que no 
hi ha hagut màniga ampla sinó un criteri distint de gestió. Concreta que en festes 
populars es preveia l’atorgament de subvencions del capítol 4 als organitzadors i s’ha 
considerat més correcte assumir directament la despesa amb càrrec al capítol 2. 
Remarca que estan en la línia de donar un bon servei apostant per la cultura i la 
participació.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor dels regidors i 
regidores  dels grups Junts per Camprodon i +Camprodon-Esquerra i cinc vots en contra 
dels regidors i regidora del grup Tots per Camprodon.    
 
3. APROVACIÓ DEL PLA D'ACOLLIDA DEL RIPOLLÈS 2016-2020. 
 
Vist el Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2020 redactat per Consorci de Benestar del 
Ripollès amb la voluntat de convertir-lo en eina per aconseguir la plena incorporació 
social de les persones immigrades a la comarca,  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. APROVAR i ADHERIR-SE al Pla d’Acollida del Ripollès 2016-2020. 
 
Segon. PUBLICAR aquest acord al web municipal i al Butlletí Oficial de Girona. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord al Consorci de Benestar del Ripollès. 
 
A petició del Sr. Alcalde, la Sra. Núria Mas explica que es tracta d’un Pla redactat pel 
Consorci de Serveis Socials similar al dels altres municipis de la comarca però amb la 
peculiaritat de que a Camprodon hi participen Càritas i la Creu Roja, tal com és 
tradicional.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
del Ple.   
 
4. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE "LA MARATÓ DE TV3" 
 
"La Marató de TV3" és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i la 
Fundació La Marató de TV3 l'any 1992, amb l'objectiu d'obtenir recursos econòmics per a 
la investigació científica de malalties incurables o cròniques, però també per a 
sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que "La Marató de TV3" desenvolupa una important tasca de sensibilització 
de la població catalana respecte a les malalties a les quals es dedica i a la necessitat de 
potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Un projecte plenament arrelat 
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al país, que ha consolidat el seu paper com a font impulsora de la recerca biomèdica i 
com una eina de divulgació científica, de conscienciació ciutadana i d'educació de la 
societat. 
 
El projecte ha aconseguit l'empatia de la societat catalana, que amb petites grans 
aportacions han fet de la "La Marató de TV3" un esdeveniment solidari referent. 
Al llarg de la trajectòria, també s'ha aconseguit l'adhesió d'empreses que s'han implicat 
en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el subministrament de productes 
i serveis necessaris per al correcte funcionament. Alhora s'ha comptat amb la participació 
d'altres empreses col·laboradores a través d'aportacions, que tenen el seu reconeixement 
en el programa o en la campanya de sensibilització. 
 
Però "La Marató de TV3" no tindria l'abast i èxit que ha assolit sinó fos pel treball dels 
més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any participa en les activitats 
populars organitzades. "La Marató de TV3" és un esdeveniment participatiu amb una 
extraordinària capacitat de mobilització social tant els que participen directament i 
dediquen el seu temps al llarg de les quinze hores de durada del programa com tots 
aquells que a totes les viles i barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport 
a "La Marató de TV3". 
 
Gràcies als més de 150 milions recaptats, s'han fet importants avenços en la recerca 
biomèdica amb 723 projectes d'investigació sobre 14 grups de malalties diferents. Una 
tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i que des de l'àmbit municipal 
també es vol reconèixer. 
 
Per tot això abans esmentat, es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer. Manifestar el compromís de continuar oferint el suport de l'Ajuntament de 
Camprodon en l'organització i sessió d'espais per als actes de "La Marató de TV3". 
 
Segon. Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a l'Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La Sra. Núria Mas explica que es tracta de la continuació de les activitats que ja es van 
realitzar l’any passat per donar suport a la Marató i programar altres activitats 
relacionades. Com a novetat remarca que de cada entrada als Pastorets es destinarà un 
euro a la Marató.  
 
El Sr. Esteve Pujol mostra la satisfacció del seu grup per aquestes actuacions  i expressa 
especial suport a la continuació del mercat solidari.    
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
del Ple.   
 
5. MOCIÓ DE SUPORT A LA MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS PRESENTS A LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ESTABLIR LA COL·LABORACIÓ EN EL SUPORT 
ECONÒMIC ALS MUNICIPIS EN L'IVA DELS FEDER. 
 
Vista la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona, de suport institucional per 
establir la col·laboració en el suport econòmic als municipis en l’IVA dels FEDER, que és 
del contingut literal següent: 
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“Tal com es va exposar al plenari on es van aprovar els projectes FEDER sembla il·lògic, des del punt de 
vista municipal, el repartiment de despeses que figura en les propostes de cofinançament dels programes 
FEDER, en referència al tema de l’iva. 
 
El FEDER des d’Europa aporta un 50 % de la despesa elegible, la Diputació un 25 % i els ajuntaments l’altre 
25 %, però donat que s’exclou de la despesa elegible l’import de l’IVA, aquest import recaurà en 
l’administració que contracti l’actuació 
com a consumidora final. 
 
Atès que cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes de les actuacions incloses en els 
programes FEDER (la despesa subvencionable) inclogui l’IVA. 
 
Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA només serà subvencionable si és real i 
definitivament suportat pel beneficiari final (és a dir, serà subvencionable sempre que no sigui recuperable). 
 
En  el  mateix  sentit  s’expressa  l’ORDRE  EHA/524/2008,  de  26  de  febrer,  on s'aproven  les  normes  
sobre  les  despeses  subvencionables  dels  programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) i del Fons de Cohesió i l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya és l'única Comunitat que aplica 
aquest sistema, en la resta del territori espanyol, la despesa subvencionable inclou l’import de l’IVA, que 
d’aquesta manera es reparteix proporcionalment entre les administracions que financen els projectes. 
 
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests imports pels nostres ajuntaments, la 
corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa de distribució de fons FEDER al 
territori, incorporant com a despesa subvencionable l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt 
de vista jurídic i econòmic. 
  
Segon. Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per part de la Diputació de Girona que 
permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA pels ens locals, per al programa FEDER en curs, fent-se càrrec la 
Diputació de l’IVA que correspon a la participació de la mateixa Diputació, sempre que sigui viable des d’un 
punt de vista jurídic i econòmic. 
 
Tercer. Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè aquesta problemàtica no sigui 
recurrent en el temps, i els ajuntaments vegin alleugerida la càrrega que fins ara assumien íntegrament, en 
referència a aquesta qüestió de l’IVA. 
 
Quart. Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la demarcació per tal que donin suport a la 
iniciativa que s’incorpori com a despesa subvencionable dels programes FEDER l’import de l’IVA, així com a 
l’Associació Catalana de Municipis, a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  al  Govern  de  la  
Generalitat  de Catalunya.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. DONAR suport a la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona, de  suport 
institucional per establir la col·laboració en el suport econòmic als municipis en l’IVA dels 
FEDER. 
  
Segon. COMUNICAR aquest acord al President de la Diputació de Girona.  
 
6. MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS EFECTES I 
ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 
La pobresa energètica és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi 
econòmica que bona part de la societat està patint. Malauradament, aquesta tràgica 
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situació que massa llars suporten i que tants col·lectius han denunciat, s'ha vist agreujada 
pels esdeveniments ocorreguts el passat dilluns, 14 de novembre, a la ciutat de Reus, on 
una dona de 81 anys va morir en un incendi provocat per una espelma. Gas Natural li 
havia tallat el subministrament de la llum per l'impagament dels rebuts de dos mesos. 
Aquest fet dramàtic ens posa en alerta davant situacions intolerables que es poden evitar, 
simplement amb el compliment de les lleis que garanteixen els subministraments bàsics a 
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
Segons informa l'observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 
10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya tenen a veure amb 
la pobresa energètica. 
 
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles 
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar 
de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les administracions 
locals i els Serveis Socials Municipals. Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes 
situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. Cal el compromís real i ferm per 
part de la resta d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica i de les companyies 
subministradores, especialment les elèctriques, que vulneren la llei escudant-se en 
subterfugis administratius. 
  
A Catalunya disposem de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra 
l'emergència habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat. 
Però no s'ha desplegat el reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant 
al seu el compliment per part de les companyies subministradores. S'han de prendre les 
mesures necessàries urgentment per aturar la situació de pobresa energètica que agreuja 
encara més la situació de les famílies més vulnerables. És del tot irresponsable i temerari, 
per part de la Generalitat, deixar passar un hivern més, sense resoldre aquesta 
problemàtica administrativa. 
 
Per tot això abans esmentat, es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD: 
 
1. Aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. 
 
2. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la 
pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici de les accions 
que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va emprendre i que van 
tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals 
per combatre l'emergència i l'exclusió residencial,  per part del Tribunal Constitucional.  
 
3. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 
subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer 
públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les 
aportacions de les empreses subministradores. 
 
4. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció solidària de 
subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de les oficines 
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de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència Catalana del 
Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
 
5. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i flexible 
de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
 
6. Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals 
per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el 
consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures 
d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa energètica. 
 
7. Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del 
Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita 
contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies. 
 
8. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula 
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica, 
a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de 
vulnerabilitat, i a les empreses subministradores. 
 
El Sr. Esteve Pujol, ponent de la moció, expressa la seva satisfacció perquè la proposta 
ha estat assumida unànimement per la Junta de Portaveus. Considera que l’assumpte es 
troba d’actualitat per la malaurada i tràgica mort d’una persona ocorreguda a Reus el dia 
14 del corrent  per causa directa de la  seva situació de pobresa. Entén que els 
ajuntaments són els primers encarregats d’actuar, com a administració més propera, per 
pal·liar els efectes  de la pobresa energètica; però també és necessari que reclamin a les 
altres administracions l’adopció de mesures en l’àmbit de les seves competències i, a 
aquest respecte, recorda que fa un any que es va aprovar la Llei del Parlament de 
Catalunya i hores d’ara encara el Govern no ha aprovat el reglament; motiu pel qual és 
urgent i necessari que s’aprovi per evitar les excuses de les companyies 
subministradores que no apliquen les mesures per evitar les conseqüències fatals de la 
pobresa energètica.  
 
El Sr. Alcalde es mostra totalment d’acord.     
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
del Ple.   
 
7. 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.  
 
28.09.16 Modificació quadre finançament del projecte de “Rehabilitació per a museu 

municipal en edificis de Cal Marquès i convent del Carme. 
29.09.16 Delegació de funcions de secretaria.  
29.09.16 Requeriment legalització activitat Font Rubí.  
30.09.16 Autorització al Consell Comarcal del Ripollès. ANICOM. 
30.09.16 Nomenament dels membres de la comissió municipal encarregada de fixar 

els termes del retorn a l'Ajuntament de Camprodon de les competències en 
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matèria de recollida, transport, valoració, disposició i rebuig de residus 
sòlids municipals i del servei de deixalleria. 

30.09.16 Sol·licitud de subvenció per a actuacions de conservació i manteniment de 
lleres públiques en tram urbà. 

03.10.16 Comissió de serveis.  
07.10.16 Contractació del servei de gestió energètica.  
07.10.16 Autorització a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès d'accés a 

informació relativa a subministraments energètics municipals. 
07.10.16 Aprovació del conveni de col·laboració econòmica pel finançament del 

Projecte Itinerànnia.  
11.10.16 Convocatòria Junta de Govern Local 13.10.2016. 
20.10.16 Exercici d'accions judicials en procediment contenciós administratiu  

Recurs: 172/2016, Procediment: Autorització entrada domicili per recurs 
d'apel·lació  interposat per Manuel Martínez Ribas. 

24.10.16 Convocatòria Junta de Govern Local 26.10.2016. 
28.10.16 Convocatòria Junta de Govern Local extraordinària 2.11.2016. 
02.11.16 Acord de col·laboració amb el projecte Territori Educador. Ens mengem les 

valls.  
04.11.16 Contractació menor. Adaptació dels serveis higiènics de la piscina 

municipal.  
04.11.16 Contractació menor. Renovació del paviment de la pujada de l’església de 

Santa Maria.   
07.11.16 Contractació menor. Director d’obra. Adaptació dels serveis higiènics de la 

piscina municipal.  
07.11.16 Contractació menor.Director d’obra. Renovació del paviment de la pujada 

de l’església de Santa Maria.   
07.11.16 Convocatòria Junta de Govern Local 09.11.2016. 
07.11.16 Requeriment informació a l’empresa Vigfa Residus SLU. 
07.11.16 Nomenament de personal eventual coordinador de serveis.  
08.11.16 Aprovació del projecte "Rehabilitació per a museu municipal en edificis de 

cal Marquès i del convent del Carme". Millores. 
08.11.16 Expedient de contractació de l’obra “Rehabilitació per a museu municipal a 

l’edifici de Cal Marquès i Convent del Carme”. Procediment obert. 
08.11.16 Suspensió procés d’embargament.  
09.11.16 Convocatòria Junta de Govern Local 11.11.2016. 
14.11.16 Contractació del servei Gestiona.  
15.11.16 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Renovació del paviment de la 

pujada de l’església de Santa Maria.   
15.11.16 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut. Adaptació dels serveis higiènics de 

la piscina municipal. 
18.11.16 Conveni de col·laboració econòmica amb la Fundació Bancària La Caixa.  
21.11.16 Convocatòria Junta de Govern Local 23.11.2016. 
21.11.16 Execució de sentència de data 11 de març de 2016, dictada per la  Secció 

Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
21.11.16 Incoació d'expedient disciplinari per les irregularitats observades en la 

conducta de funcionari municipal, vigilant del grup AP; Agent 1A303. 
24.11.16 Convocatòria Ple 29.11.2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
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8. 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  
2016/16 14 de setembre de 2016  
2016/17 27 de setembre de 2016  
2016/18 13 d’octubre de 2016 
2016/19 26 d’octubre de 2016 
2016/20 9 de novembre de 2016 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
9. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
 
a) Es dona compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, 
segon 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.  
 
b) Informe d'intervenció sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis. 
 
En compliment del que disposa l’article 116 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es dóna compte al Ple de l’informe 
d’intervenció sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis, 2015, tramès al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
c) Es dona compte de la informació de l'execució del pressupost corresponent al 
tercer 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 
tercer trimestre de 2016, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 27 d’octubre de 2016. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
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d) Es dóna compte dels informes trimestrals del periode mitjà de pagament 
corresponent al tercer 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 tercer trimestre de 
l’any 2016 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
e) Altra informació.  
 
El Sr. Alcalde informa sobre la Sentència del Jutjat de Ripoll núm. 139/2016 de 04/11/206 
recaiguda en judici ordinari 361/2015 que resol favorablement la demanda presentada per 
aquet Ajuntament contra la corredoria d’assegurances GMPP condemnat a la demandada 
al pagament de la quantia reclamada més els interessos i les costes del procediment.  
 
També s’informa de la Interlocutòria 162/16 de 29/07/2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona recaiguda en el recurs ordinari 182/2016 de protecció de 
drets fonamentals presentat per Manuel Martínez Ribas, que desestima el recurs i 
l’imposa les costes del procediment al demandant.   
 
El Sr. Esteve pujol expressa la seva satisfacció per les dues resolucions.  
 
El Sr. Alcalde diu que resulta molt gratificant el fet de que els tribunals es pronunciïn 
favorablement als plantejaments de l’Ajuntament i afirma que és motiu per a congratular-
se tots.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
10. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Jordi Berdala demana ampliació d’informació sobre les tasques, Calendari i 

horaris laborals del nou Coordinador de serveis.  
 

El Sr. Alcalde explica les tasques encomanades així com  el calendari i els horaris. 
Indica que el Sr. Coordinador es troba present a la sala i acabada la sessió serà 
degudament presentat personalment a tots els regidors.  
 

2. El Sr. Berdala demana aclariment sobre el canvi d’ubicació i l’acord d’aprovació de la 
despesa per a l’organització de la Fira de la Puríssima per import màxim de 
16.500,00 euros (IVA inclòs), condicionada a l’aportació de l’Associació de Comerç i 
Turisme de la Vall de Camprodon. 
 
El Sr. Xavier Juncà explica que l’Associació aporta el 50% i que el canvi es deu a 
l’increment de participants i la nova ubicació suposa disposar més espai pels estants i 
les activitats.  
 

3. El Sr. Esteve Pujol pregunta sobre l’estat de tramitació de l’expedient d’execució 
subsidiària de les obres de Can Roig. Afirma que es tracta d’un problema estructural 
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que cal corregir pel perill d’estabilitat de  l’edifici i no es pot deixar passar més el 
temps sense actuar per tractar-se d’una responsabilitat de l’Ajuntament.  

 
El Sr. Alcalde indica que no s’ha pogut avançar per problemes de salut del propietari i 
les dificultats d’interlocució que ha comportat tot i comptar amb l’informe sobre les 
actuacions necessàries per estabilitzar l’edifici. Es mostra d’acord amb les 
apreciacions del Sr. Pujol i anuncia que compta amb la seva aportació al respecte.  

 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan falten cinc minuts per 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 
 


