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 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/1 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 2 / de maig / 2017

Durada Des de les 20:00 fins a les 21:07 hores

Lloc Sala de Plens

Presidida per F. XAVIER SALA PUJOL

Secretari JAUME SALÉS MALIAN

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

43629164G ANNA COLOMER VILA SÍ

40600498R ESTEVE PUJOL BADÀ SÍ

43625127S F. XAVIER SALA PUJOL SÍ

43634095J JOAN FAIG COLOMER SÍ

43630302S JORDI BATCHELLI AULINAS SÍ

40283303E JORDI BERDALA VIDAL SÍ

46689202F LAURA COSTA ESCOLANO SÍ

43631241B NURIA MAS SOLER SÍ

43630265R XAVIER GUITART CANO SÍ

43627053D XAVIER JUNCÀ MORER SÍ

43630065P XAVIER RIGAT GARDELLA SÍ
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió. Abans de començar el tractament dels assumptes compresos en l’ordre del dia 
l’Alcalde manifesta que hi ha un afer sobrevingut que, si rep l’aprovació del plenari, 
s’hauria d’incorporar a l’ordre del dia. Concretament es tracta d’una proposta d’acord 
referent  a  un  expedient  disciplinari  d’un  treballador  municipal.  Explica  que  un  dia 
després de convocar-se el Ple, va arribar l’escrit de remissió de l’expedient per part de 
l’instructor i, com que es considera que és un assumpte que no cal demorar, demana 
el vot dels regidors per poder-lo tractar en la sessió d’avui.

 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels onze regidors la seva inclusió en l’ordre 
del dia.
 

Tot seguit, es  procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 El  Sr.  Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària  celebrada en data 31 de gener de 2017,  s'aprova per unanimitat dels 11 regidors. 

 

Expedient 495/2017. Modificació de crèdits, modalitat de crèdits extraordinaris, 
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, En contra: 5, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ANNA COLOMER VILA
F. XAVIER SALA PUJOL
JORDI BATCHELLI 
AULINAS
NURIA MAS SOLER
XAVIER JUNCÀ 
MORER
XAVIER RIGAT 
GARDELLA
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En contra ESTEVE PUJOL BADÀ
JOAN FAIG COLOMER
JORDI BERDALA 
VIDAL
LAURA COSTA 
ESCOLANO
XAVIER GUITART 
CANO

Abstencions ---

Absents ---

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT 495/2017  DE MODIFICACIÓ  DE 
CRÈDITS,  MODALITAT  DE  CRÈDITS  EXTRAORDINARIS,  AMB  CÀRREC  AL 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
 
 
 
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: 200.000,-Euros
 
 
 

Crèdits extraordinàris 200.000,-€
 
 
 
B) - PROCEDÈNCIA DELS FONS:Euros
 
 
 

Romanent líquid de tresoreria 200.000,-€
 

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324



 

Ajuntament de Camprodon

 
 
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 495/2017 de modificació de crèdits, modalitat 
de  crèdits  extraordinaris,  amb  càrrec  al  romanent  líquid  de  tresoreria,  en  el 
pressupost  de l'entitat  de l'exercici  2017, en els termes assenyalats anteriorment, 
restant el pressupost definitiu segons el següent resum per capítols:
 
 
 

INGRESSOS:     

CAPÍTOL
Pressupost 

inicial
Augment

s

 

Dismin.

 

Pressupost 
Definitiu

Capítol I Impostos 
Directes

1.698.224,38 € - -
1.698.224,38 

€

Capítol II Impostos 
Indirectes

52.700,00 € - - 52.700,00 €

Capítol III Taxes i 
altres ingres.

1.076.947,00 € - -
1.076.947,00 

€

Capítol IV 
Transfer. Corrents

736.924,47 € - - 736.924,47 €

Capítol V 
Ingressos 
patrimoni

210,00 € - - 210,00 €
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Capítol VI Aliació 
inv. Reals

- - - -

Capítol VII 
Transfer. Capital

50.000,00 € - - 50.000,00 €

Capítol VIII Actius 
financers

9.000,00 € 200.000,-€ - 209.000,00 €

Capítol IX Passius 
Financers

- - - - 

Totals 
INGRESSOS

3.624.005,85 € 200.000,-€ -
3.824.005,85 

€

     

DESPESES:      

CAPÍTOL
Pressupost 

inicial
Augment

s

 

Dismin.

 

Pressupost 
Definitiu

Capítol I Desp. 
Personal

1.042.619,60 €
- - 1.042.619,60 

€

Capítol II Béns 
corrents/serveis 

1.762.311,09 €
- - 1.762.311,09 

€

Capítol III Desp. 
Financeres

37.600,00 €
- -

37.600,00 €

Capítol IV 
Transfer. Corrents

133.575,07 €
15.000,-€ -

133.575,07 €
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Capítol V Fons de 
contingència

25.036,05 € - - 25.036,05 €

Capítol VI 
Inversions Reals

164.964,04 € 185.000,-€ - 349.964,04€

Capítol VII 
Transfer. Capital

16.900,00 € - - 16.900,00 €

Capítol VIII Actius 
financers

9.000,00 € - - 9.000,00 €

Capítol IX Passius 
Financers

432.000,00 € - - 432.000,00 €

Totals 
DESPESES

3.624.005,85 € 200.000,-€ -
3.824.005,85 

€

 
 
 
 
 
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.
 
 
L’Alcalde  destaca  el  tancament  de  l’exercici  de  l’any  anterior  que  presenta  uns  
ingressos, una amortització d’uns 483.000 €, l’endeutement se situa en un mínim 
històric  del  municipi  en  un  52  %  i  escaig  i  es  compleixen  tots  els  ítems  
econòmico-pressupostaris  fixats  pel  Govern de l’Estat.  Per  tant,  es pot  aplicar  el  
romanent de tresoreria a inversions i altres despeses del capítol IV, perquè es tracta  
d’inversions financerament sostenibles i l’ajuntament presenta un superàvit positiu i  
el període mig de pagament és correcte. Dels 185,000 € d’inversions que es volen  
finançar amb aquest romanent de tresoreria, en destaquen els treballs tècnics -que  
tenen un apartat específic-, vials, obres a la coberta del pavelló, projecte coworking i  
actuacions de modernització municipals. En el capítol IV de despesa, es pretén dur a  
terme un projecte d’emprenedoria.  Per tant,  l’Alcalde diu que és després d’haver  
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valorat el bon resultat de l’anualitat 2016 i tenint en compte el romanent de tresoreria  
generat que es presenta aquest acord per a la seva aprovació pel Ple.
 
Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Pujol per dir que  
no repetirà els arguments que va fer en el seu dia quan es va aprovar el pressupost  
municipal per a l’any 2017. Sí que diu que ja llavors va preveure que hi hauria aviat  
una modificació pressupostària, que és la que avui es tracta. Diu que pot compartir el  
fet que hi hagi alguna modificació i projectes d’obres executades perquè és lògic que 
es puguin pagar, tot i que s’hagi seguit un ordre invers. Diu que els regidors del seu  
grup hi votaran en contra per tenir una lògica amb el vot en contra de l’aprovació del  
pressupost  municipal  perquè el  pressupost  i  la  modificació que avui  es  presenta  
segueixen  la  mateixa  lògica.  Fins  i  tot,  diu  que  pot  preveure  que  hi  haurà  més  
modificacions pressupostàries abans de final d’any. També manifesta que aquesta 
cotilla  pressupostària  que  imposa  el  Govern  de  l’Estat  amb unes  lleis  fetes  per  
controlar un ajuntament com el de Camprodon amb les condicions econòmiques que  
presenta, no hauria d’haver de complir aquestes traves legals imposades pel Partit  
Popular. Hi ha un clam màxim del món local en contra d’aquestes lleis, capitanejat  
per  la  Federació  de Municipis  de Catalunya per  entendre  que les  entitats  locals  
haurien de tenir un criteri propi, que sigui cada ajuntament qui decideixi el que fa.
 
L’Alcalde contesta que està totalment d’acord amb aquesta última afirmació sobre el  
món local.  I  acaba puntualitzant que l’equip de govern també va anunciar que hi  
haurien modificacions al pressupost, com la d’avui. Diu que veu bé que els regidors  
de l’oposició també siguin coherents amb el seu vot.
 
Sotmès a votació, s’aprova per sis (6) vots a favor (Sala, Batchelli, Juncà, Mas, Rigat  
i Colomer), cinc (5) vots en contra ( Pujol, Berdala, Guitart, Costa i Faig) i cap (0) 
abstenció. 
 
 

 

Expedient 457/2017. Aprovació d’Ordenança municipal reguladora

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, 
Abstencions: 0, Absents: 0

 
PROPOSTA  D'APROVACIÓ  DEFINITIVA  DE  L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA SEU ELECTRÒNICA.
 
 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 31 de gener de 2017 es 
va aprovar inicialment l’ Ordenança municipal reguladora de la seu electrònica 
en el terme municipal de Camprodon, derogant l’anterior règim contingut en el 
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica publicat la seva 
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de data 22 
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de desembre de 2011, per tal d’ establir el funcionament comprés en la Llei 
39/2015 d’ 1 d’ octubre, reguladora del procediment administratiu comú.
 
 
Vist  que  aquesta  acord  va  ser  exposat  al  públic  mitjançant  anunci  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  en un dels  mitjans  de comunicació  escrita  diària  i  en el  tauler 
d’anuncis de la Corporació.
 
 
Vist que durant el  termini  d’exposició pública s’ha presentat  una al·legació 
formulada per de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) la qual succintament 
estableix: que directament o indirecta, el text projectat, guarda relació amb els 
àmbits sobre els quals recauen les funcions que a LOAC atribueix a l’OAC amb 
l’objectiu d’enfortir la integritat de les institucions i dels servidors públics. 
 
 
 
Atès que l’aprovació de l’ordenança és competència del Ple de l’Ajuntament, 
en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel  
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i  
63  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
 
 
Es proposa al Ple: 
 
 PRIMER. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC), en concret:
 
- L’article 7 queda redactat de la següent manera
 
«Article 7. Tauler electrònic.
 
La  seu  electrònica  tindrà  un  tauler  electrònic  on  es  publicaran  els  actes  i 
comunicacions que per disposició legal i reglamentària que així es determinin. En tot 
cas, es publicaran, actes administratius, anuncis, edictes de convenis o qualsevol 
altre document dels quals una norma exigeixi la seva publicació en el diari oficial. En 
aquest cas, la publicació tindrà caràcter complementari. 
L'Ajuntament garantirà mitjançant els instruments tècnics pertinents el control de les 
dates de publicació dels anuncis o edictes amb la finalitat d'assegurar la constatació 
de la mateixa a l'efecte de còmputs de terminis». 
 
SEGON. DESESTIMAR la resta de l’al·legació presentada per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC), atès que és voluntat d’aquest ajuntament d’aprovar una ordenança 
específica de transparència, tenint en compte el tema de la protecció de dades.
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TERCER. APROVAR DEFINITIVAMENT l’ ordenança municipal reguladora de la seu 
electrònica, d’acord amb la proposta redactada pels serveis jurídics de l’Ajuntament 
que obra a l’expedient  i  s’acompanya com a annex al  present acord, incorporant 
l’al·legació estimada en el punt anterior.
 
QUART. REDACTAR el text refós de l’Ordenança esmentada i publicar el text íntegre 
en el  Butlletí  Oficial de la Província de Girona i al  web municipal, així com, amb 
referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
CINQUÈ.  FACULTAR  al  Sr.  Alcalde  President  la  tramitació  del  procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest acord.
 
L’Alcalde diu que aquesta ordenança es va aprovar inicialment en l’anterior ple però  
hi  ha hagut una al·legació de l’Oficina Antifrau. Bàsicament,  aquesta al·legació fa  
referència  al  taulell  d’edictes  electrònic  i  a  la  publicitat  activa.  En  el  primer  cas,  
recomanen:  adequar  el  nom  a  «tauler  electrònic»  suprimint  «d’edictes»;  que  es  
definís què s’entén per a tal; que es concreti més enllà de la mera remissió legal; que  
s’ampliïn les seves característiques; i en relació a la protecció de dades de caràcter  
personal,  afegint  un  nou  article  que  mencionés  de  forma  explícita  que  el  
funcionament  i  la  gestió  del  tauler  electrònic  i  els  continguts  a  publicar  han  de  
respectar la normativa vigent en aquesta matèria. En el segon cas, recomana que  
l’article sobre publicitat activa fos desenvolupat; que s’especifiqui si es remet a la llei  
catalana o a la llei estatal o a les dues; tot això perquè no hi ha una ordenança  
específica de transparència.
 
L’Alcalde continua dient que, malgrat que inicialment la proposta d’acord estableix  
aprovar «íntegrament» aquestes al·legacions, la proposta definitiva que se sotmet a  
l’aprovació del ple ve a dir que s’estima tot el que l’al·legació demana en relació al  
tauler electrònic, però no en quan al que al·lega sobre la publicitat activa, atès que és  
voluntat d’aquest ajuntament d’aprovar una ordenança específica de transparència,  
tenint en compte el tema de la protecció de dades.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Joan Faig per anunciar que el seu  
grup municipal hi votarà a favor. Vol posar de relleu els problemes que hi ha hagut a  
l’hora d’implantar la seu electrònica. 
 
L’Alcalde li dóna les gràcies per votar-hi a favor. Diu que el canvi a l’administració  
electrònica és un canvi difícil. Creu que s’està portant bé, amb les dificultats que hi  
ha. Precisament, diu, avui és el primer ple que s’ha convocat electrònicament. Hi ha  
inconvenients que s’aniran solucionant. És una feina complexa i, per això, encoratja i  
felicita als treballadors de l’Ajuntament per tal com s’està implementant.
 
 
 
La proposta que finalment es presenta a l’aprovació del Ple és la següent:
PRIMER. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC), en concret:
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- L’article 7 queda redactat de la següent manera
 
«Article 7. Tauler electrònic.
 
La  seu  electrònica  tindrà  un  tauler  electrònic  on  es  publicaran  els  actes  i 
comunicacions que per disposició legal i reglamentària que així es determinin. En tot 
cas, es publicaran, actes administratius, anuncis, edictes de convenis o qualsevol 
altre document dels quals una norma exigeixi la seva publicació en el diari oficial. En 
aquest cas, la publicació tindrà caràcter complementari. 
L'Ajuntament garantirà mitjançant els instruments tècnics pertinents el control de les 
dates de publicació dels anuncis o edictes amb la finalitat d'assegurar la constatació 
de la mateixa a l'efecte de còmputs de terminis». 
 
SEGON. DESESTIMAR la resta de l’al·legació presentada per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC), atès que és voluntat d’aquest ajuntament d’aprovar una ordenança 
específica de transparència, tenint en compte el tema de la protecció de dades.
 
 
TERCER. APROVAR DEFINITIVAMENT l’ ordenança municipal reguladora de la seu 
electrònica, d’acord amb la proposta redactada pels serveis jurídics de l’Ajuntament 
que obra a l’expedient  i  s’acompanya com a annex al  present acord, incorporant 
l’al·legació estimada en el punt anterior.
 
QUART. REDACTAR el text refós de l’Ordenança esmentada i publicar el text íntegre 
en el  Butlletí  Oficial de la Província de Girona i al  web municipal, així com, amb 
referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
CINQUÈ.  FACULTAR  al  Sr.  Alcalde  President  la  tramitació  del  procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest acord.
 
 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat del regidors presents.
 
 

 

Expedient 458/2017. Aprovació d’Ordenança municipal reguladora

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, En contra: 5, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ANNA COLOMER VILA
F. XAVIER SALA PUJOL
JORDI BATCHELLI AULINAS
NURIA MAS SOLER
XAVIER JUNCÀ MORER

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324



 

Ajuntament de Camprodon

XAVIER RIGAT GARDELLA

En contra ESTEVE PUJOL BADÀ
JOAN FAIG COLOMER
JORDI BERDALA VIDAL
LAURA COSTA ESCOLANO
XAVIER GUITART CANO

Abstencions ---

Absents ---

 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NOVA ORDENANÇA 
REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
AMB TERRASSES I VETLLADORS.
 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 31 de gener de 2017 es va 
aprovar inicialment la nova l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions d’ 
ocupació  de  la  via  pública  amb terrasses  i  vetlladors,  derogant  l’ anterior  règim 
contingut en l’ Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública, per tal 
d’adaptar la norma municipal a les noves circumstàncies sorgides en el si de l’ ús de 
la via pública. 
 
Vist que aquesta acord va ser exposat al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
 
Vist  que  s’ha  detectat  error  material  a  l’Annex  1,  el  qual  es  considera  oportú 
substituir. 
 
Atès que l’aprovació de l’ordenança és competència del Ple de l’Ajuntament, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  
règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals.

 
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT la nova l’Ordenança municipal reguladora de 
les autoritzacions d’ ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors, d’acord 
amb  la  proposta  redactada  pels  serveis  jurídics  de  l’Ajuntament  que  obra  a 
l’expedient i s’acompanya com a annex al present acord, substituint l’error material 
detectat. 
 
SEGON.  REDACTAR  el  text  refós  de  l’Ordenança  esmentada  i  publicar  el  text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web municipal, així com, 
amb referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
TERCER.  FACULTAR  al  Sr.  Alcalde  President  la  tramitació  del  procediment 
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administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb 
aquest acord.
 
L’Alcalde diu que, com a prèvia, vol demanar disculpes ja que en la carpeta hi havia  
un document del punt anterior. El motiu de passar a l’aprovació definitiva aquesta  
ordenança és pel fet que hi havia una errada en l’annex 1, en un dels plànols a l’hora  
de distribuir les zones de pas. Ara aquesta errada ha estat subsanada. El que passa  
és que es va considerar que el fet de modificar el plànol era suficientment important  
per passar-lo a l’aprovació definitiva.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Xavier Guitart per dir que quan el  
seu grup governava a l’ajuntament aquesta ordenança es va aprovar per consens.  
En la redacció actual diu que hi ha punts en els quals no hi estan d’acord i que són  
millorables. I com que alguna d’aquestes pot arribar a ser conflictiva, anuncia que el  
seu grup hi votarà en contra.
 
 
Sotmès a votació, s’aprova per sis (6) vots a favor (Sala, Batchelli, Juncà, Rigat, Mas 
i Colomer), cinc (5) vots en contra (Pujol, Berdala, Guitart, Costa i Faig) i cap (0)  
abstenció.
 
 
 

 

Expedient 459/2017. Aprovació d’Ordenança municipal reguladora

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, En contra: 5, Abstencions: 0, Absents: 0

 A favor ANNA COLOMER VILA
F. XAVIER SALA PUJOL
JORDI BATCHELLI AULINAS
NURIA MAS SOLER
XAVIER JUNCÀ MORER
XAVIER RIGAT GARDELLA

En contra ESTEVE PUJOL BADÀ
JOAN FAIG COLOMER
JORDI BERDALA VIDAL
LAURA COSTA ESCOLANO
XAVIER GUITART CANO

Abstencions ---

Absents ---

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE VENDA NO SEDENTÀRIA A 
CAMPRODON ORGANITZADA EN MERCAT DE MARXANTS
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Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 31 de gener de 2017 es 
va  aprovar  inicialment  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  la  venda  no 
sedentària en el  terme municipal de Camprodon, derogant l’ anterior règim 
contingut en l’ Ordenança municipal reguladora de de la venda no sedentària, 
degut a que no s’ adapta al Decret 162/2015 , de 14 de juliol, de venda no 
sedentària en mercats de marxants. 
 
 
Vist  que  aquesta  acord  va  ser  exposat  al  públic  mitjançant  anunci  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Província,  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  en un dels  mitjans  de comunicació  escrita  diària  i  en el  tauler 
d’anuncis de la Corporació.
 
 
Vist que s’ha detectat error material en l’horari de muntatge i desmuntatge, el  
qual es considera oportú corregir. 
 
 
 
Atès que l’aprovació de l’ordenança és competència del Ple de l’Ajuntament, 
en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel  
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i  
63  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
 
 
Es proposa al Ple: 
 
 
PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal reguladora de 
la venda no sedentària en el terme municipal de Camprodon, d’acord amb la 
proposta  redactada  pels  serveis  jurídics  de  l’Ajuntament  que  obra  a 
l’expedient i  s’acompanya com a annex al  present acord, substituint l’error 
material detectat. 
 
 
SEGON. REDACTAR el text refós de l’Ordenança esmentada i publicar el text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web municipal, així 
com, amb referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
 
TERCER. FACULTAR al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest acord.
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 L’Alcalde explica que aquesta ordenança va ser aprovada inicialment, però es va 
constatar alguna errada en l’horari de muntatge i desmuntatge, que ara es considera 
oportú corregir. En concret, es modifica l’article 5 del text, en el que queda establert 
que l’horari de muntatge de les parades començarà a les 7 del matí i finalitzarà a la 9  
del matí; i l’horari de desmuntatge es fixa entre 2/4 de 2 i les 3 del migdia.
 
Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el regidor Jordi Berdala per dir que  
quan han revisat la documentació han vist que hi havia una anotació en llapis sobre  
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança i demana si els hi poden aclarir.
 
L’Alcalde,  consultada  la  documentació,  diu  que  no  s’ha  de  fer  cas  a  aquesta  
anotació, que es tracta de notes de treball i que, en realitat, l’entrada en vigor de  
l’ordenança és a primers de 2018.
 
El regidor Jordi Berdala anuncia que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè no  
veuen  clar  el  desdoblament  del  mercat  i  demana  que  el  regidor  de  l’àmbit  ho  
expliqui.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Xavier Rigat per dir que es van  
introduir noves parades, cosa que als marxants actuals no els va agradar al·legant  
que era competència. Els nous marxants, tots, han manifestat que ha estat positiu,  
que els ha anat molt bé, que és un molt bon mercat, que van vendre molt i que aquí  
hi ha un nivell de poder adquisitiu molt alt. Els antics marxants ho veuen al revés.
 
El regidor Jordi Berdala demana si el que ve nou ve a l’estiu.
 
El regidor Xavier Rigat diu que no. Aquest any es farà a la Plaça del Doctor Robert,  
no a la Plaça de la Vila. 
 
El regidor  Jordi  Berdala diu que amb el  que costa posar  d’acord als  marxants i  
resulta  que  sí  que  s’hi  han  posat  per  entrar  un  escrit  de  rebuig  i  queixa  a  
l’ajuntament. Demana quina necessitat hi ha de desdoblar el mercat si hi ha llocs  
buits.
 
El regidor Xavier Rigat contesta que per ampliar-lo i reordenar el que hi ha.
 
El regidor Jordi Berdala insisteix a demanar quin sentit té.
 
El regidor Xavier Rigat diu que quan ell es va fer càrrec del mercat es va trobar una  
mena de lloc de campada, on el regidor de torn no tenia autoritat. A més a la Plaça  
del Doctor Robert l’espai és reduït. Desdoblar-lo pot permetre que sigui més eficaç i  
es millora el recorregut. 
 
El regidor Jordi Berdala diu que els objectius han de ser clars: més públic, parades  
noves amb competència. Podria passar que tal com es planteja ara els mesos de  
juliol i agost el mercat sigui un èxit, però fora d’aquests mesos no. Això no cal que  
s’ordeni.
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El regidor Xavier Rigat diu, però, que ara és ple.
 
El regidor Jordi  Berdala diu que el  marxant que hi  ha ha d’ampliar  i  pagar més,  
guanyant menys.
 
El regidor Xavier Rigat diu que el que té parada al Doctor Robert se li va donar opció  
de parar a la Plaça de la Vila.
 
El Regidor Jordi Berdala diu que la carta de queixa presentada a l’ajuntament, la  
signen tots els marxants, són 14.
 
El regidor Xavier Rigat diu que no, tots no. N’hi ha que no signen.
 
El regidor Jordi Berdala diu que si més no la carta està signada pel President de  
l’associació i representa a tots. 
 
El regidor Xavier Rigat diu que només representa als que han signat.
 
El regidor Jordi Berdala diu que no ha vist cap carta o escrit presenta a l’ajuntament  
d’algun marxant que estigui molt content. Finalment, diu que el seu grup s’abstindrà  
perquè no ho veuen clar i pot ser conflictiu.
 
Sotmès a votació, s’aprova per sis (6) vots a favor (Sala, Batchelli, Juncà, Rigat, Mas 
i Colomer), cinc (5) vots en contra (Pujol, Berdala, Guitart, Costa i Faig) i cap (0)  
abstenció.
 
 
 

 

Expedient 490/2017. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ  INICIAL  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  25 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS.
 
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.
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En aquest  sentit  aquest  Ajuntament té  el  propòsit  d'introduir  determinades 
modificacions en l'ordenança fiscal número 25 reguladora de la taxa per a la 
utilització d’instal·lacions municipals a l’objecte d’ampliar les bonificacions de 
la taxa a activitats d’interès social.
 
 
 
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 2017 i següents, la 
modificació de l'ordenança fiscal que s’especifica, en els següents termes:
 
 
 
A) Modificació de l’article 5 de bonificacions i exempcions, apartat a:
 
 
 
a) S’estableix una bonificació de fins el 100% del preu de les tarifes de la taxa 
d’utilització d’instal·lacions esportives a favor de les entitats locals federades i  
d’altres usuaris veïns del municipi  en cas que l’òrgan municipal competent 
consideri d’interès social l’activitat duta a terme.
 
 
 
Aquesta bonificació serà atorgada per acord de l’òrgan municipal competent a 
petició prèvia de l’entitat federativa o usuari.
 
 
 
SEGON. APROVAR el text refós de les ordenances modificades. 
 
 
 
TERCER. 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.
 
 
 
Transcorregut  el  termini  d’informació  pública  els  acords  es  consideraran 
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aprovats  definitivament  si  en  el  dit  període  no  se  n’haguessin  presentat 
al·legacions i/o reclamacions.
 
 
 
QUART. PUBLICAR  l'acord  definitiu  de  la  modificació  introduïda  a  les 
ordenances i el seu text refós, les quals entraran en vigor a partir de la seva 
publicació  definitiva  i  regiran  mentre  no  s'acordi  la  seva  modificació  o 
derogació.
 
 
 
CINQUÈ.  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.
 
 L’Alcalde diu que és una ordenança que s’ha tocat moltes vegades. Ara el que es  
proposa és modificar l’article 5 aparta a) afegint-hi la possibilitat que usuaris que no  
siguin entitats federades, veïns del poble, també puguin gaudir d’una bonificació de  
fins al 100 % quan el Ple consideri que es tracta d’una activitat d’interès social.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Joan Faig per dir que el seu grup hi  
votaran a favor perquè afavoreix la gent de Camprodon.
 
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
 

 

Expedient 506/2017. Aprovació bases subvencions

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ INICIAL BASES DE SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA «EMPRÈN 
TOT L’ANY A CAMPRODON». 
 

L’Ajuntament de Camprodon, d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions de 
la corporació, manté interès, en el marc competencial de l’article 36 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de contribuir de manera activa i 
de donar suport financerament a projectes d’emprenedoria de persones i entitats del 
municipi per tal de donar un impuls a l’activitat empresarial, establint la corresponent 
línia de subvenció.
 
Per tal de regular el procediment administratiu per a la concessió de subvencions per 
a  projectes  d’emprenedoria  al  municipi,  s’han  definit  els  termes  de  les  bases  i 

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324



 

Ajuntament de Camprodon

convocatòria de subvencions per al programa “Emprèn tot l’any a Camprodon”.
 
Atenent  a la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;  el  Reial 
Decret  887/2006, de 21 de juliol,  d’aprovació del  reglament de la Llei  general de 
subvencions; les bases d’execució del pressupost municipal; l’ordenança general de 
subvencions  de  la  corporació,  i  la  normativa  aplicable  de  la  Llei  general 
pressupostària, l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
En conseqüència, vist l'informe de secretaria, favorable a l’aprovació de les bases de 
subvenció que es proposen:
 
PRIMER.  APROVAR  inicialment  les  bases  i  convocatòria  de  subvencions  per  al 
programa «Emprèn tot l’any a Camprodon».
 
SEGON. SOTMETRE aquest acord d’aprovació inicial a informació pública per un 
termini de 20 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un 
anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis. En cas que durant aquest període no 
es  presenti  cap  reclamació  o  al·legació,  l’acord  d’aprovació  inicial  esdevindrà 
definitiu,  amb la  conseqüent  publicació  del  text  íntegre  de les  bases al  BOP de 
Girona.
 
L’Alcalde  diu  que  es  tracta  d’un  tema  nou.  Es  vol  ajudar  a  implementar  noves  
activitats i fomentar l’emprenedoria. Diu que l’equip de govern ho porta als seu ADN,  
així com es reflectia als respectius programes electorals. Va destinat a persones de  
Camprodon, noves activitats de Camprodon. El total de la subvenció pot arribar fins  
a 1.000 euros ampliables a 1.500 euros. Diu que també s’ha parlat amb l’Agència  
Ripollès Desenvolupament perquè ho valori.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Esteve Pujol per dir que la voluntat  
de  la  proposta  és  bona.  Cal  veure,  però,  els  resultats.  Diu  que  el  seu  grup  la  
recolzarà però caldrà fer autoavaluació dels resultats. Hi ha una certa variabilitat en  
el món del comerç. Cal estar alerta perquè tècnicament es pot ser de Camprodon  
només  empadronant-s’hi  per  tenir  dret  a  la  subvenció  i  llavors  tancar  l’activitat.  
Caldria garantir que es consolidi l’activitat, atès que són recursos públics, que no es  
destinen a altres finalitats.
 
L’Alcalde diu que la voluntat de l’equip de govern és aquesta mateixa i espera que  
doni els seus fruits. Convida els regidors de l’oposició a valorar, conjuntament amb  
l’equip de govern, i millorar les propostes presentades. La idea és intentar generar  
noves activitats a Camprodon.
 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels regidors presents.
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Expedient 494/2017. Aprovació de Reglament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL 
D’ENTITATS DE CAMPRODON.
 
 
Vist la necessitat de disposar d’un Registre Municipal d’Entitats el municipi de 
Camprodon per tal de conèixer el nombre d’entitats i associacions del 
municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible 
una política municipal correcte de suport i foment de l’associacionisme i de 
participació ciutadana. 
 
 
 
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, 
 
 
 
Es proposa al Ple l’ adopció del següent ACORD: 
 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament del Registre Municipal d’Entitats 
de Camprodon, en els termes en què figura en l’ expedient,
 
 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells 
veïns o Associacions del municipi, per un termini mínim de trenta dies, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 
examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat decap altre 
acord exprés pel Ple.
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El redactat d’aquesta reglament estarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament.
 

 
 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe 
de documents relacionats amb aquest assumpte.
 
L’Alcalde diu que es feia necessari arreglar una mancança que hi havia. Aquest tema  
està  lligat  a  l’ordenança  de subvenció.  Beneficia  a  tothom i  té  molts  avantatges  
relatives a: subvencions, informació, ús de les instal·lacions esportives, participar en  
òrgans participatius, etc.
 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

 

Expedient 489/2017. Aprovació de conveni

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE  LA  VIA  CICLISTA  DEL  TER  EN  EL  TRAM  DE  CAMPRODON  A 
LLANARS. 
 
 
 
Vista la proposta de conveni  presentada pel  Sr.  Josep Rull  Andreu com a 
representant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya  per  a  la  construcció  de  la  via  ciclista  del  Ter  en  el  tram  de 
Camprodon a Llanars, segons la següent transcripció:
 
 
 
«CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’ADMINISTRACIÓ  DE  LA  
GENERALITAT  DE  CATALUNYA,  MITJANÇANT  EL DEPARTAMENT  DE  
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, I ELS AJUNTAMENTS DE CAMPRODON I  
LLANARS, EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA  
VIA CICLISTA DEL TER EN EL TRAM DE CAMPRODON A LLANARS
 
 
 
Barcelona, XXXXXXXXXX
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REUNITS
 
 
 
D’una part, el senyor Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat.
 
D’altra part, el senyor, F. Xavier Sala Pujol, alcalde de Camprodon.
 
I de l’altra, el senyor Amadeu Rosell i Marti, alcalde de Llanars.
 
 
 
INTERVENEN
 
 
 
El  primer,  en  nom i  representació  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de  
Catalunya, en qualitat  de conseller de Territori  i  Sostenibilitat,  en virtut  del  
Decret  3/2016, de 13 de gener,  pel  qual  es nomenen el vicepresident del  
Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de  
Catalunya i el secretari del Govern i d'acord amb el que determina l’article 12  
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim  
jurídic de la Generalitat de Catalunya.
 
 
 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Camprodon, en ús de les  
atribucions  que  li  confereix  l’article  21  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Text refós de la  
Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, facultat per aquest acte per Acord del Ple municipal/ de  
la Junta de Govern local de data.........
 
El tercer, en nom i representació de l’Ajuntament de Llanars, en ús de les  
atribucions  que  li  confereix  l’article  21  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  
reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Text refós de la  
Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,  aprovat  pel  Decret  legislatiu  
2/2003, de 28 d’abril, facultat per aquest acte per Acord del Ple municipal/ de  
la Junta de Govern local de data.........
 
 
 
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure aquest Conveni de  
col·laboració i
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MANIFESTEN
 
 
 
I.-  El  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat,  mitjançant  l’empresa  
Infraestructures  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  SAU,  està  impulsant  el  
projecte  constructiu  “Via  ciclista  del  Ter.  Del  Camí  el  Pont  del  Reixac  a  
Llanars. Tram: Camprodon - Llanars”, amb clau XC-10020.2.
 
 
 
Aquest projecte constitueix una segona fase del projecte global de perllongament de  
la Ruta del Ferro. Via ciclista del Ter St. Joan de les Abadesses – Llanars – Setcases  
i té per objecte la construcció del tram que permetrà la connexió dels nuclis urbans  
de Camprodon i Llanars, amb una longitud d’aproximadament 1,7 quilòmetres i de  
2,5 a 3 metres d’amplada, en paral·lel a la carretera GIV-5264. 
 
 
 
II.- Que, un cop executades les obres del projecte esmentat a l’antecedent anterior,  
el nou tram de la Via ciclista del Ter serà de titularitat dels respectius ajuntaments per  
on discorre el seu recorregut, tal com figura a l’annex de titularitats i catàlegs del  
projecte.  En conseqüència,  a partir  d’aquell  moment els correspondrà acomplir  la  
gestió i conservació de la via ciclista.
 
 
 
III.-  Que  la  via  ciclista  discorre  al  seu  pas  per  alguns  punts  del  municipi  de  
Camprodon per zones inundables. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Camprodon, un  
cop n’assumeixi la titularitat, assumirà també la gestió del risc d’inundació en cas de  
previsió d’aiguats, d’acord amb les directrius que Protecció Civil fixa per a aquests  
casos.
 
 
 
IV.- Que els ajuntaments de Camprodon i Llanars posaran a disposició provisional  
del Departament de Territori i Sostenibilitat els terrenys afectats que siguin de la seva  
titularitat  per  a  l’execució  de  les  obres  de  construcció  de  la  via  ciclista  objecte  
d’aquest Conveni. 
 
 
 
V.-  I,  per  tal  de  reflectir  documentalment  els  compromisos  assolits,  les  parts  
subscriuen aquest Conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents:
 
 
 
CLÀUSULES
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Primera.- Objecte del Conveni
 
 
 
L’objecte d’aquest Conveni consisteix en les següents actuacions:
 
 
 
·L’obligació  dels  ajuntaments  de  Camprodon  i  Llanars  de  posar  a  disposició  del  
Departament de Territori i Sostenibilitat els terrenys afectats que siguin de la seva  
titularitat per a l’execució de les obres referides al projecte “Via ciclista del Ter. Del  
Camí  el  Pont  del  Reixac  a  Llanars.  Tram:  Camprodon  -  Llanars”,  amb  clau  
XC-10020.2.
 
 
 
·La cessió als ajuntaments de Camprodon i Llanars de la titularitat de la via ciclista i  
de les obres del projecte “Via ciclista del Ter. Del Camí el Pont del Reixac a Llanars.  
Tram: Camprodon - Llanars”, amb clau XC-10020.2, llevat de les excepcions a què fa  
referència  la  clàusula  tercera,  que  transcorren  pels  seus  respectius  termes  
municipals, mitjançant la corresponent acta de lliurament, que es farà efectiva un cop  
finalitzades les obres. 
 
 
 
Segona.- Posada a disposició dels terrenys per a l’execució del projecte
 
 
 
Els  ajuntaments  de  Camprodon  i  Llanars  s’obliguen  a  posar  a  disposició  de  la  
Generalitat de Catalunya els terrenys afectats pel projecte “Via ciclista del Ter. Del  
Camí  el  Pont  del  Reixac  a  Llanars.  Tram:  Camprodon  -  Llanars”,  amb  clau  
XC-10020.2, que siguin de la seva titularitat per tal que aquesta executi les obres  
previstes en el projecte esmentat, i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’execució  
de les obres.
 
 
 
Tercera.- Cessió als ajuntaments de les obres de la via ciclista
 
 
 
Els  ajuntaments  de  Camprodon  i  Llanars  s’obliguen  a  acceptar  la  cessió  de  la  
titularitat de la via ciclista i de les obres executades en el projecte “Via ciclista del Ter.  
Del  Camí  el  Pont  del  Reixac  a  Llanars.  Tram:  Camprodon  -  Llanars”,  amb clau  
XC-10020.2, en els trams que transcorren pels seus respectius termes municipals,  
mitjançant la corresponent acta de lliurament, que es farà efectiva un cop finalitzades  
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les obres. S’adjunta el plànol de conjunt de l’actuació en l’annex 1 d’aquest Conveni.
 
 
 
Tanmateix,  no  seran  objecte  de  cessió  les  obres  corresponents  a  la  reposició,  
adaptació  o  construcció  d’elements  funcionals  de  la  carretera  GIV-5264  que  es  
derivin  de  l’execució  de  la  via  ciclista,  encara  que  també esdevinguin  elements  
funcionals compartits amb aquesta, així com la canalització per a l’estesa de la xarxa  
de telecomunicacions.
 
 
 
En particular, pel que fa a l’ampliació a Camprodon del pont de la carretera GIV-5264  
sobre el riu Ter, al PK 14+641 de l’actuació, seran objecte de traspàs els elements  
corresponents a la superestructura del nou voladís i que, per tant, corresponen a  
elements funcionals del nou vial per a vianants i ciclistes: paviment, senyalització,  
barana de protecció i elements de drenatge. No seran objecte de traspàs tots aquells  
elements estructurals corresponents a l’esmentat pont, és a dir: el nou tauler amb els  
ancoratges que el lliguen al tauler principal. 
 
 
 
Consegüentment,  els  ajuntaments  de  Camprodon  i  Llanars  s’obliguen,  un  cop 
rebuda la titularitat de la via ciclista, a fer-se càrrec del correcte manteniment i gestió  
del conjunt de la via ciclista i dels seus elements funcionals específics, ja sigui per  
mitjans propis o per encàrrec de gestió a una altra entitat  que tingui per objecte  
aquesta finalitat. Pel que fa a Camprodon, també gestionarà en zones inundables el  
risc  d’inundació  de  la  via  ciclista  en  cas  de  previsió  d’aiguats  d’acord  amb  les  
directrius de Protecció Civil.
 
 
 
En tot  cas,  els  elements  funcionals  compartits  amb la  carretera  GIV-5264  seran  
mantinguts pel titular de la carretera.
 
 
 
Tot i  la cessió als ajuntaments de la titularitat  de la via ciclista, en aquells trams  
concrets en què la via ciclista discorri totalment o parcial per la zona de domini públic  
o  per  les  zones  de  protecció  de  la  carretera,  seguiran  vigents  les  prescripcions  
definides en la normativa en matèria de carreteres per a aquests àmbits. En aquest  
sentit, l’atorgament de les autoritzacions per a la realització de les obres o activitats  
es regirà pel  que estableix  el  Títol  quart  del  Text  refós de la  Llei  de carreteres,  
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.
 
 
 
Quarta.- Comissió de seguiment
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Per tal de resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb l’execució  
del present Conveni, les parts acorden crear una comissió de seguiment que té com  
a  funció  principal  avaluar  el  grau  d’assoliment  dels  objectius  i  l’execució  de  les  
obligacions i actuacions assumits per les parts. Aquesta comissió estarà integrada  
pels  membres  següents:  dos  representants  del  Departament  de  Territori  i  
Sostenibilitat  i  dos  representants  que  representaran  de  forma  conjunta  als  
ajuntaments  de  Camprodon  i  Llanars.  El  seu  funcionament  es  regeix  per  les  
previsions establertes en el règim jurídic dels òrgans col·legiats descrit en el Capítol  
II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya i pels preceptes de caràcter bàsic inclosos  
en la  subsecció  1a de la  Secció  3a del  Capítol  II  del  Títol  preliminar  de la  Llei  
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
 
 
Així  mateix,  aquesta  comissió  de  seguiment  tindrà  com  a  objectiu  proposar  la  
resolució de les qüestions incidentals i procedimentals que puguin sorgir en la seva  
aplicació.
 
 
 
Cinquena.- Vigència
 
 
 
El present Conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura  
i mentre subsisteixin les actuacions que constitueixen el seu objecte.
 
 
 
En cas que aquestes actuacions no s’haguessin realitzat en el termini de 4 anys  
comptats a partir de la data de signatura del Conveni, les parts podran, en qualsevol  
moment  abans  de  la  finalització  d’aquest  termini,  acordar  unànimement  la  seva  
pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
 
 
 
Sisena.- Causes de resolució
 
 
 
A  més  de  l’expiració  del  termini  de  vigència,  constitueixen  causes  d’extinció  
anticipada d’aquest Conveni les que es detallen a continuació:
 
 
 
a) La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit.
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b) El compliment de llur objecte.
 
c) L’incompliment,  per qualsevol de les parts,  de les obligacions contretes en les  
clàusules  segona,  tercera  i  quarta,  amb  el  requeriment  previ  previst  en  l’article  
51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
 
 
Setena.- Jurisdicció
 
 
 
Les parts intentaran resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en  
l’execució i interpretació d’aquest Conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si  
escau, a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei  
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.»
 
 
 
Un cop considerada l’oportunitat  i  conveniència de col·laborar  amb aquest 
projecte.
 
 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
 
 
1r. APROVAR el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció de la via ciclista del Ter en el 
tram de Camprodon a Llanars.
 
 
 
2n. FACULTAR a l’Alcaldia presidència, el  Sr. F.  Xavier Sala Pujol  en nom i 
representació de l’Ajuntament porti  a terme les gestions necessàries per a la 
formalització i implementació del conveni.
 
 
 
3r. NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
 
L’Alcalde diu que aquest és un tema del qual ja se n’ha anat parlant. S’està a punt de  
fer realitat parcialment un projecte consistent en la via verda que ha d’unir la Vall de  
Camprodon amb el Ripollès i la Costa Brava. La Generalitat té la voluntat que es  
comenci la propera setmana. Per tant, amb aquest conveni es posa a disposició del  
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projecte els terrenys que afecten a Camprodon. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Joan Faig per dir que hi votaran a  
favor.
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels onze regidors. 
 
 

 

Expedient 205/2017. Aprovació de conveni

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
ACORD DEL PLE

 
 
 
RATIFICACIÓ DE L’ACORD JUNTA DE GOVERN: ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL 
SITMUN - GIRONA.
 
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6/3/2017 referent a l’aprovació de 
l’adhesió a la Xarxa Local Sitmun - Girona. 
 
 
 
Al Ple de la Corporació es PROPOSA:
 
 
 
RATIFICAR l’acord de data 6/3/2017 de la Junta de Govern Local de la Corporació: 
 
 
 
«Adhesió a la Xarxa Local Sitmun - Girona.
 
 
 
Vista la proposta presentada per la Diputació de Girona per a l’adhesió a la Xarxa  
Local  Sitmun-Girona,  que  es  presenta  com a  instrument  per  promoure  l’ús  dels  
sistemes  d’informació  geogràfica  com a  eines  per  a  la  gestió  territorial,  i  alhora  
promoure l’intercanvi d’experiències dins el món local.
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Els  objectius  de  la  Xarxa  Local  SITMUN-Girona  es  concreten  en:  promoure  la  
participació en la xarxa, promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els  
ajuntaments  i  ens  locals  de  la  demarcació  com  a  usuaris  de  la  Xarxa  Local  
SITMUN-Girona i  posar a l’abast  dels ajuntaments i  ens locals  de la  demarcació  
eines que els facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat.
 
 
 
Un cop considerada la conveniència de col·laborar amb aquest projecte,
 
 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l'Alcaldia (Decret de data 26 de  
juny de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA:
 
 
 
1r. APROVAR el conveni amb Diputació de Girona per Adhesió a la Xarxa Local  
Sitmun-Girona.
 
 
 
2n.  INSTAR  a  l’Alcaldia  presidència,  el  Sr.  F.  Xavier  Sala  Pujol  en  nom  i  
representació  de  l’Ajuntament  porti  a  terme  les  gestions  necessàries  per  a  la  
formalització i implementació del conveni.
 
 
 
3r. NOTIFICAR a la Diputació de Girona els acords precedents.»
 
L’Alcalde diu que es tracta d’una eina que la Diputació de Girona posa a disposició  
dels ajuntaments i cal aprofitar-ho.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Esteve Pujol per manifestar que el  
seu grup hi està d’acord i hi votaran a favor.
 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels onze regidors.

 

Expedient 503/2017. Moció per a la millora del servei de bus entre els municipis del Ripollès i Barcelona.

Favorable
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PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE BUS ENTRE ELS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS I BARCELONA.

 
 
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció per a la millora del servei de bus entre els municipis del Ripollès i Barcelona, la qual 
és del contingut literal següent:
 
 
“Antecedents

 
La consulta dels horaris del bus interurbà que uneix les poblacions del Ripollès i Barcelona, ha permès detectar que de dilluns a divendres l’empresa 
concessionària del servei ofereix la possibilitat d’anar i tornar de Barcelona, o sigui que al matí és possible desplaçar-se amb bus a Barcelona i a la tarda 
tornar amb bus a la comarca, i a la inversa també es dóna. No obstant i això, aquesta possibilitat no es dóna en els dissabtes, diumenges i festius que 
només preveu un viatge, de manera que és inviable que un ciutadà pugui anar a Barcelona al matí i tornar per la tarda o a la inversa, atès que només hi 
ha previst un viatge, a diferència dels dies entre setmana.

 
S’acredita aquesta problemàtica en els horaris que es relacionen a continuació:

 
De dilluns a divendres Dissabtes

Camprodon - Barcelona 06.30 - 08.45

Camprodon - Barcelona 16.30 - 18.30

Barcelona - Camprodon 09.30 - 11.30

Barcelona - Camprodon 19.15 - 21.15

 

 

Camprodon - Barcelona

07.15 - 09.20

 

Barcelona - Camprodon

10.15 - 12.20

 

Camprodon - Barcelona

17.00 - 19.00

 

Barcelona - Camprodon

19.15 - 21.15

 

Sant Pau S. - Barcelona 06.36 - 08.45

Sant Pau S. - Barcelona 16.36 - 18.30

Barcelona - Sant Pau S. 09.30 - 11.24

Barcelona - Sant Pau S. 19.15 - 21.09

 

 

Sant Pau S. - Barcelona

07.21 - 09.20

 

Barcelona - Sant Pau S.

10.15 - 12.14

 

Sant Pau S. - Barcelona

17.06 - 19.00

 

Barcelona - Sant Pau S.

19.15 - 21.09

 

Sant Joan Ab. - Barcelona 06.45 - 8.45

Sant Joan Ab. - Barcelona 16.45 -18.30

 

Sant Joan Ab. - Barcelona

07.30 - 09.20

 

Sant Joan Ab. - Barcelona

17.15 - 19.00
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Barcelona - Sant Joan Ab. 09.30 - 11.15

Barcelona - Sant Joan Ab. 19.15 - 21.00

 

 

Barcelona - Sant Joan Ab.

10.15 - 12.05

 

Barcelona - Sant Joan Ab.

19.15 - 21.00

 

Ripoll - Barcelona - 07.00 - 08.45

Ripoll - Barcelona - 17.00 - 18.30

 

Barcelona - Ripoll 09.30 - 11.00

Barcelona – Ripoll 19.15 - 20.45

 

 

Ripoll - Barcelona

07.45 - 9.20

 

Barcelona - Ripoll

10.15 - 11.50

 

Ripoll - Barcelona

17.30 - 19.00

 

Barcelona - Ripoll

19.15 - 20.45

 
 

 
Aquesta manca de possibilitat de retorn el mateix dia impedeix que diferents ciutadans puguin fer ús dels busos, de manera que es considera convenient 
instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la companyia concessionària del servei de transport de viatgers, que 
formuli l’augment del servei per tal de garantir la possibilitat d’incrementar el servei durant el cap de setmana, d’igual forma que durant la setmana.

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll, en la sessió de data 27 de febrer de 2017, va adoptar un acord pel qual es sol·licita l’increment del 
servei de transport de viatgers de bus des de Ripoll a Barcelona, els caps de setmana i festius per tal de prestar els servei com es fa els dies entre 
setmana.

 
Per tot l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 
Primer-. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l’empresa TEISA per tal que incrementi el servei de transports 
de viatgers en bus des de les poblacions de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i Barcelona durant els caps de 
setmana i festius, per tal de prestar els servei com es fa els dies d’entre setmana.

 
Segon-. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.”

 
 
D’acord amb l’esmentat, es proposa al Ple: 

 
Primer. Donar el suport institucional de l’Ajuntament de Camprodon al Consell Comarcal del Ripollès per la moció aprovada per a la millora del servei de 
bus entre els municipis del Ripollès i Barcelona.

 
Segon. Informar d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i als ajuntaments de Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.
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L’Alcalde explica que és una moció perquè es doblin els serveis amb Barcelona, amb un augment més gran els dies festius que els dies  
feiners, però com que milloren en ambdós casos és bo.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Joan Faig per dir que el seu grup hi votarà a favor.
 
 

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels onze regidors.
 
 
 
 
 

 

Expedient 502/2017. Moció de suport per exigir la racionalització dels horaris 
de la línia de rodalies R3

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 
 
PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ DEL COL·LECTIU PERQUÈ NO ENS FOTIN EL 
TREN PER EXIGIR LA RACIONALITZACIÓ DELS HORARIS DE LA LÍNIA DE RODALIES 
R3.
 
 
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport col·lectiu “Perquè no ens fotin el 
tren” per exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3, la qual és del contingut 
literal següent:
 
 
“Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, 
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
 
 
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament  
per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
 
 
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 
funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns 
preus raonables.
 
 
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el document 
“Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació:
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És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és fonamental  
també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Les dades demostren  
que hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard, fet que genera perjudicis als usuaris 
i contribueix a donar una mala imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús. 
 
 
No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als usuaris i 
tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels trajectes. 
 
 
El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La Sagrera a les 
7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball dels usuaris). Hauria de 
sortir més d’hora i ser semidirecte. 
 
 
S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que permetia arribar a 
treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona Nord, a les 9 del matí (el dia 30  
de juny es va canviar sense previ avís per unes suposades obres que no han començat 
mai...). 
 
 
Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la població. No 
té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres sigui 21,04 – 23,04 i que,  
en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el moviment natural de població és a la 
inversa (més gent necessita traslladar-se tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en 
canvi, que és quan la gent necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll 
– BCN és 20,09 – 22,01.
 
 
Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 minuts respecte 
dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de circulació de la resta de trens.
 
 
Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la majoria de línies i  
donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un període brevíssim en poden 
sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, el cap de setmana a Vic surt un tren a les 
13:01 i un altre a les 13:10 i des de les 11:50 no n’hi ha cap altre).
 
 
Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada d’horaris fa 
que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe particular per 
desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta. 
 
 
A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de transport regular 
alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots els semidirectes. 
 
 
Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es perllongués fins 
a Vic. 
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És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es puguin 
creuar. 
 
 
S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de La Tour de  
Querol i també amb la resta de transport públic. 
 
 
Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de vehicles o 
vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris.
 
 
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de Catalunya  
a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
 
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel Col·lectiu 
“Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els dies 30 de gener 
de 2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual mandat).
 
 
Per tot l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la 
Gestió, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
 
 
Primer.- Manifestar el compromís d’aquest Consell Comarcal del Ripollès de treballar i 
col·laborar per aconseguir millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne 
i de qualitat, per això insistim en el desdoblament de la línia des de Montcada Bifurcació fins 
a La Tour de Carol.
 
 
Segon.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu “Perquè 
no ens fotin el tren”, presenti una proposta de racionalització dels horaris de la línia R3 
perquè pugui ser debatuda i consensuada entre els agents implicats.
 
 
Tercer.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió dels 
horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos urbans i 
interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic. 
 
 
Quart .- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE a 
què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre 
d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois 
per als trajectes amb recorreguts de més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients 
“tous” a aquests trajectes. 
 
 
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de la comarca del Ripollès, als 
consells comarcals de Cerdanya, Osona i Vallès Oriental, a l'Associació Xarxa C17, a ADIF i 
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RENFE.”
 
 
D’acord amb l’esmentat, es proposa al Ple: 

 
Primer. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Camprodon a la iniciativa col·lectiu 
“Perquè no ens fotin el tren” per exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3.

 
Segon. Informar d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.

 
 

 
 L’Alcalde diu que segueix la línia del punt anterior, malgrat que el tren queda una 
mica lluny de Camprodon. Tot i així, cal exigir aquestes millores, també el 
desdoblament de la línia i que sigui un transport digne, encara que sigui fins a Ripoll.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Joan Faig per dir que el seu grup hi  
votarà a favor. Diu que espera que es duguin a terme les millores perquè ara és  
lamentable.
 
Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels onze regidors.
 
 
 

 

Expedient 40/2017. Aprovació de la liquidació del pressupost. Model normal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
ES  DONA  COMPTE  DE  LA  LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE 
L’EXERCICI 2016.
 
 
 
Es dona 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 2016, número 2017-0026 de data 17/03/2017 que figura en el llibre 
de decrets de la corporació.
 
 L’Alcalde diu que es dóna compte d’aquest decret de forma individualitzada, malgrat  
que fins ara no es feia així sinó que es donava compte juntament amb els altres  
decrets. Aquest nou sistema es deu al canvi de secretari.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Esteve Pujol per dir que lamenta  
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que s’hagi de complir les prescripcions del Sr. Montoro.
 
El ple en queda assabentat.
 

 

Expediente Modificació règims de les sessions de la JGL.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 D’ABRIL 
DE 2017 DE MODIFICACIÓ DE RÈGIM DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL. 
L’alcalde dona compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2017 de 
modificació de règim de les sessions ordinàries de la junta de govern local següent: 
“Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 de juliol de 2015 de creació de la Junta de 
Govern Local. 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data, que establia el règim de sessions  
ordinàries de la dita Junta. 
Vist que les circumstàncies fan aconsellable modificar aquest règim de sessions. 
Atès que resulta procedent que la Junta fixi el seu propi règim de sessions. 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny de 
2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
1r.- MODIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2015, d’acord amb  
el que s’especifica a continuació: 

-        ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebraran 
el primer i tercer dimecres, no festius, de cada mes, llevat el mes d’agost, a les 10:00 
hores, a partir del dia 19 d’abril de 2017 a la Sala de Govern, o lloc habilitat a l'efecte.  
En cas de coincidència, la mateixa setmana de celebració de ple, La Junta de 
Govern Local es celebrarà el mateix dia (dimarts) a les 18:00 hores. 

2n.- FACULTAR a l'Alcaldia per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries  
de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu o per motius degudament justificats. 
3r.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors afectats.”
El Ple en queda assabentat.
 
 

 

Expedient 328/2017. Informes Hisenda (Tresoreria)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ES DONA COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PERIODE MITJÀ DE 
PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016.
Es dona 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 de l'any 2016 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol.
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Ajuntament de Camprodon

El Ple en queda assabentat.

 

Expedient 327/2017. Informes Hisenda (Tresoreria)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE MOROSITAT DE L'ANY 2016 
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  2016,  presentats  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques.
 
El Ple en queda assabentat.

 

Expedient 329/2017. Informes Hisenda (Tresoreria)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
ES DONA COMPTE DE LA INFORMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL QUART 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  dona  compte  al  Ple  de  l'informe  de  seguiment  d'execució  del  pressupost 
corresponent al quart trimestre de 2016, que es va enviar al Ministeri  d'Hisenda i 
Administracions Públiques per via telemàtica del dia 31 de gener de 2017.
 
El Ple en queda assabentat.

 

Expedient 504/2017. Informes Hisenda (Intervenció)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
ES DONA COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT 
DEL PLA D'AJUST, QUART TRIMESTRE 2016, TRAMÈS AL MINISTERI 

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324
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Ajuntament de Camprodon

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 en queda assabentat.

 

Expedient 174/2017. Expedient Disciplinari a Funcionari. Resolució

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 ANTECEDENTS: 
 Primer.- En data 11/03/2011 es va incoar expedient disciplinari contra el funcionari municipal 
Sr. Jordi de Eusebio i Gutiérrez, que va ser resolt en data 05/08/2011, imposant-li la sanció de 
separació el servei per la comissió de dues faltes molt greus dels articles 48 apartats m) i i) 
de la llei 16/91 de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya, en concret per la manca 
notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques encomanades i 
la  conducta  consistent  en  l’abandonament  del  servei  o  la  denegació  d’auxili  i  la  manca 
d’intervenció urgent en qualsevol  fet  en què l’actuació sigui  obligada o convenient com a 
conseqüència de la seva actuació en l’incendi ocorregut el dia 7 de desembre de 2010 a 
Camprodon.
Segon.- En data 13/04/2012 es va incoar un nou expedient disciplinari al mateix funcionari  
municipal que va ser resolt en data 05/10/2012 i notificat el dia 23 del mateix mes d’octubre, 
imposant-li la sanció de separació el servei per la comissió de dues faltes molt greus que 
varen consistir en:
 -   l’abús d’atribucions amb ús de violència física, en la destrucció de denúncies i intent de 

destrucció  de  proves  incriminatòries  en  infraccions  de  trànsit,  causant  danys  lleus  a 
companys de treball, es troba tipificada als apartats d), p), i  q) de l’article 48 de la Llei  
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.

 -   La conducta de manca de col·laboració manifesta amb altres companys en l’exercici de 
tasques  encomanades  de protecció  de seguretat  vial  i  la  seguretat  ciutadana es  troba 
tipificada com a falta molt greu en l’apartat v) de l’article 48 de la mateixa Llei 16/1991.

 -   La manca de respecte i greu desconsideració a una companya es troba tipificada com a 
falta greu de l’apartat b) de l’article 49 de la Llei 16/1991. 
-   La conducta consistent en notori descrèdit dels serveis públics de vigilància municipal es 

troba tipificada com a falta greu en l’apartat c) de l’article 49 de la mateixa Llei 16/1991. 
 -   La intervenció en el procediment administratiu sancionador per infracció de trànsit comesa 

pel propi inculpat, en el qual concorre causa d’abstenció, es troba tipificada com a falta greu 
de l’apartat h) de l’article 49 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.

 -   La utilització de mitjans i recursos inherents a la funció policial sense causa justificada es 
troba tipificada com a falta greu en l’apartat s) de l’article 8 de la LO 4/2010 de 20 de maig.

 Tercer.- El  Sr.  De Eusebio  va interposar  recurs  administratiu contra  la resolució de data 
05/08/2011 i contra la de data 05/10/2012 que acordaven la seva separació del servei per la 
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Ajuntament de Camprodon

comissió de dos faltes disciplinaries molt greus, demanant que l’anul·lessin les resolucions 
recorregudes per ser, al seu entendre, nul·les de ple dret.
El Jutjat Contenciós Administratiu núm.3 dels de Girona, després d’acumular les demandes, 
va celebrar l’acte de judici i el dia 21 d’abril de 2015 va dictar sentència (la núm.166/2015, 
incorporada a l’expedient, juntament amb la vista que es va celebrar) en la que desestimava 
les pretensions del Sr. De Eusebio i confirmava integrament la resolució de data 05/08/2011 
per la que s’acordava la seva separació del servei per dues faltes molt greus: falta notòria de 
rendiment i abandonament de servei.
Quart.-  El  Sr. De Eusebio va interposar recurs d’apel·lació davant el  Tribunal Superior  de 
Justícia de Catalunya (Secció 4a) la qual, en la seva sentència núm. 215/2016 (incorporada 
també a l’expedient) el va declarar caducat, amb els efectes legals pertinents de nul·litat de la 
sanció disciplinaria imposada, al determinar que havent-se iniciat l’expedient el 13/04/2012 i  
resolt 23/10/2012, s’havia extradit temporalment, per quan aquest acaba, no en la data que 
es dicta la resolució administrativa sancionadora, sinó quan es notifica la mateixa. 
Cinquè.- Per part de l’Ajuntament de Camprodon, després de constatar que la declaració de 
caducitat declarada en un procediment sancionador no implica la prescripció ni impedeix un 
ulterior exercici del ius puniendi en un nou procediment (STS, de 12/06/2003 RJ 2003,4602) i  
de veure que en atenció al que contempla la llei 16/91 de 10 de juliol de les policies locals, 
que les faltes molt greus prescriuen als 6 anys i que algunes de les conductes descrites en la  
sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 dels de Girona, no haurien prescrit, en 
data 21 de novembre de 2016 va dictar un Decret d’incoació d’expedient disciplinari contra el  
Sr. Jordi De Eusebio Gutierrez per unes a faltes de caràcter molt greu consistents en:
1) La manca d’intervenció urgent amb motiu de l’incendi ocorregut el dia 7 de desembre de 
2010, tipificada com a falta molt greu en l’apartat i) de l’article 48.1 de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals de Catalunya.
2) L’abús d’atribucions amb ús de violència física en la destrucció de denúncies i intent de 
destrucció  de  proves  incriminatòries  en  infraccions  de  trànsit,  causant  danys  lleus  a 
companys de treball, ocorregut el dia 6 d’abril de 2012, tipificada com a falta molt greu en els  
apartats d), p) i q) de l’article 48.1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de  
Catalunya.
3)  La  manca  de  col·laboració  manifesta  amb  altres  companys  en  l’exercici  de  tasques 
encomanades de protecció de seguretat vial i la seguretat ciutadana comesa el 13 d’abril de 
2012, tipificada com a falta molt greu en l’apartat v) de l’article 48.1 de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals de Catalunya.
Sol·licitant a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya la designació  
d’un instructor/a de l’expedient, d’acord amb l’article 17.5 del Decret 179/2015, de 4 d'agost.  
Es proposat el Sotsinspector de la Guàrdia urbana de Figueres, Jordi Panella i Vilaró.
 
En data a 13 de gener  de 2017, el  Sr.  Panella  accepta la designació com a instructor  i  
disposa la presa de declaració del Sr. Jordi DE EUSEBIO GUTIERREZ, en qualitat d’imputat 
per les 3 faltes disciplinaries molt greus, abans esmentades i demana  que s’incorporin a 
l’expedient la documentació següent:
-      Informe de data 09/4/12 de l’agent 1A304, Sra. Clàudia Arjona Lobato
-      Informe número 05/2012 de data 13/04/12 de l’agent 1A302, el Sr. Enrique Morales Villa
-      Informe de Bombers de data 15/12/10 que s’estén en motiu de l’incendi ocorregut el dia 

7 de desembre de 2010 a Camprodon
El dia 20 de gener de 2017 es pren declaració al Sr. Jordi DE EUSEBIO GUTIERREZ de la 
que se’n extreu que:       
En relació a l’incendi del dia 07/12/10 a Camprodon, contesta que en rebre la trucada de 
foc en una vivenda s’hi va adreçar immediatament, sense demora i que abans d’arribar, en 
l’encreuament del c/. Freixenet amb el c/. Germans Vila Riera es va trobar amb el regidor 
Guillaumes, el qual li va dir que es quedes a regular el trànsit en aquell indret. 
 En relació a la segona de les imputacions que contempla l’informe de data 9/4/12 de 
l’agent 1A304, Sra. Clàudia Arjona Lobato. Contesta que és mentida el que detalla l’informe. 

Ajuntament de Camprodon

Plaça de la Vila, 1, Camprodon. 17867 Girona. Tel. 972740005. Fax: 972130324



 

Ajuntament de Camprodon

Que l’únic cert és que va estacionar el vehicle al cim de la vorera i que portava el cartell  
“d’averiado” tot i que el vehicle estava estacionat en el carrer d’una urbanització on no hi ha 
trànsit. Que tot el que esmenta la Sra. Arjona respecte del “forcejeo” i de que intentes treure-li  
el talonari o el telèfon és mentida. Que desconeix de com es va fer el mal al dit. Que la Sra. 
Arjona és la persona que l’estava substituint, al seu lloc de treball, mentre ell estava cessat. 

En relació a les imputacions que contemplen l’informe número 05/2012 de data 
13/4/12 de l’agent 1A302, el Sr. Enrique Morales Villa. No reconeix els fets que s’hi detallen,  
que tot és un absurt, des del principi al final. Que vol contestar a la part que fa referència al  
pas de vianants de les escoles. Que el que manifesta l’agent 302 en el seu escrit, no és cert. 
Que el dia 13 d’abril en cap moment l’agent Morales, que té la mateixa categoria que ell, li  
havia dit que anès a fer aquell servei. 
En data 21 de gener de 2017, l’instructor determina la conveniència d’incorporar a l’expedient 
els següents documents: 
-        Informe de data 11 de març de 2011, signat pel primer Tinent d’alcalde de l’ajuntament  

de Camprodon, en el que es posa de manifest una sèrie d’irregularitats suposadament 
fetes pel Sr Jordi De EUSEBIO GUTIERREZ.

-        Acta de declaració de data 15 de maig de 2012 del Sr. David Lopez Navarro que ratifica  
l’existència d’un vehicle estacionat sobre la vorera amb un rètol d’averia que va resultat  
ser del Sr. De Eusebio.

-        Queixa  escrita  de  la  Sra.  Judith  Espelt  Grabulosa,  amb  registre  d’entrada 
1-2012-000214-1 formulada el  dia 1 de febrer  de 2012 en la que denuncia  un tracte 
desconsiderat per part del Sr. De Eusebio cap a ella.

-        Sentència  núm.  166/2015  del  Jutjat  contenciós-administratiu  núm.  3  de  Girona  en 
relació al seu procediment abreujat 353/11.

-        Sentència núm. 215/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo 
contenciós administratiu, Secció 4, en relació al seu rollo d’apel·lació 212/2015. 
El dia 24 de gener de 2017, és redactat el Plec de càrrecs, i es notifica a l’interessat el mateix  
dia perquè pogués contestar-lo i al·legar allò que consideres convenient per la seva defensa. 
Els fets que se li imputaven són els següents: 
1).- El dia 7 de desembre de 2010 sobre les 18 h, un particular avisa a la sala de control dels  
bombers de la Generalitat a Girona respecte de l’incendi que hi ha al Carrer Sant Antoni núm. 
5 de Camprodon, seguidament s’avisa a la Policia Local per tal de que reguli el trànsit. En cap 
moment el vigilant es va personar al lloc de l’incendi. Més tard es va intentar de nou contactar 
amb la Policia Local sense obtenir-ne resposta. 
2).- El dia 6 d’abril de 2012, un ciutadà, el Sr. David Lopez Navarro, es dirigeix a la policia  
local i parla amb el vigilant amb TIP 304, la Sra. Clàudia Arjona, per tal de comunicar unes 
suposades  infraccions  d’estacionament  que  s’estarien  produint  repetidament,  amb 
l’estacionament sobre la vorera d’uns vehicles, un dels quals, sistemàticament porta un cartell 
de “coche averiado”, el qual, casualment només hi és pels matins i per les tardes ja no hi és. 
L’Agent  Arjona,  després  de  dirigir-se  al  lloc  esmentat  (C/  Mossèn Tussell)  va  advertir  la 
presencia de dos vehicles que varen ser sancionats, un dels quals portava l’esmentat cartell 
de “coche averiado”. 
En acabar el servei a la Policia de Camprodon, sobre les 15.30 h, el Sr. Jordi De EUSEBIO es 
va a adreçar a recollir el seu vehicle, essent aquest el que portava el cartell “coche averiado”. 
Retornant a la central de policia, va acabar recriminant-li a la seva companya que l’hagués 
sancionat,  agafant-li  el  mòbil  que es  va acabar  emportant  i  el  talonari  de multes  amb la 
intenció de trencar la multa que li havien posat, es va produir un forcejament entre els dos 
que va acabar amb la lesió de l’Agent 304 en el tercer dit de la seva mà dreta. 
3).- El dia 13 d’abril de 2012, el Vigilant Local amb TIP 302, Sr. Jose Enrique Morales eleva 
un informe (núm. 5/2012) al Regidor de Governació de l’ajuntament de Camprodon on es  
detallarien unes suposades conductes irregulars, fetes per l’Agent Sr. Jordi De EUSEBIO en 
que  detallaria,  entre  d’altres,  la  sistemàtica  no  utilització  del  sistema  PDA per  part  de 
l’esmentat, el fet d’emportar-se els talonaris de multes de la central, fins i tot en periode de 
vacances  (que  impossibilitava  la  consulta  de  les  persones  denunciades)  i  el  telèfon 
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corporatiu, així  com les queixes efectues per dos ciutadans per una suposada manca de 
respecte i  haver  de deixat de fer  serveis que tenia encomanats (en concret,  el  servei  de 
l’entrada a l’escola del dia 13/04/2012). 

4).- El dia 11/03/11, el Primer Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Camprodon, el Sr. Josep 
Junca i Vidal, eleva informe respecte de la manca notòria de rendiment del Sr. Jordi De 

Eusebio que comporta la inhibició en el compliment de les tasques encomanades. 
Pel que fa al fet primer, estaríem davant una infracció molt greu de l’article 49 apartats i) i g)  
de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals. 
i)      La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol fet en què l’actuació 
sigui obligada o convenient. 
g)  L’abandonament del servei. 
Pel que fa al fet segon, estaríem davant una infracció molt greu de l’article 49 apartats d) p) i 
q) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals. 
d)  La  inflicció  de  tortures,  maltractaments  o  penes  cruels,  inhumanes  o  degradants,  la 

instigació a ometre aquests actes o el fet de tolerar-los o col·laborar-hi, i també qualsevol  
actuació  abusiva,  arbitrària  o  discriminatòria  que  impliqui  violència  física,  psíquica  o 
moral. 

p) L’ocultació o l’alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o ajudar l’encausat. 
q)  La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del servei sota 
custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari. 
Pel que fa al fet tercer, estaríem davant una infracció molt greu de l’art. 49 apartat v) de la Llei 
16/1991.v)    La manca de col·laboració manifesta amb els altres membres de les Forces o 
Cossos  de Seguretat,  en  aquells  casos  en  què s’hagi  de prestar  de conformitat  amb la 
legislació vigent. 
Pel que fa al fet quart, estaríem davant una infracció molt greu de l’article 49 apartat m) de la 
Llei 16/1991. 
m) La manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques 
encomanades. 
Les faltes greus que s’aprecien en les conductes esmentades, de l’article 48 b) c) i h)   de la 
llei  16/91  de 10  de juliol  de les  Policies  Locals,  haurien prescrit,  motiu  pel  qual  no  són 
susceptibles de ser sancionades. 
En aquest acta, el dia 24/01/2017 s’autoritza l’accés íntegre a tot l’expedient al Sr. Jordi De 
Eusebio o al seu representant legal. 
Notificat el plecs de càrrecs a l’inculpat per tal que durant el termini de 10 dies presenti 
al·legacions i sol·liciti les proves que consideri oportunes, es presenten unes primeres 
al·legacions en data 25 de gener de 2017 en les que el Sr. De Eusebio manifesta que no n’hi 
prou amb que s’autoritzi l’accés de l’expedient sinó que se li ha de fer arribar una còpia 
completa del mateix, cosa que es fa fent-li arribar copia de totes les actuacions al seu 
domicili, iniciant de nou en compte de 10 dies per presentar-les a partir de la seva recepció.
El dia 13 de febrer de 2017, el Sr. De Eusebio presenta unes segones al·legacions en les que  
al·lega  indefensió,  amb  vulneració  dels  principis  d’imparcialitat,  publicitat,  contradicció  i 
tipificitat. A més de manca de respecte a la presumpció d’innocència, informació defensa i 
vista  de  l’expedient.  Per  quan  el  plec  de  càrrecs  compte  la  imputació  d’una  sèrie  de 
conductes que de cap manera varen ser incloses en l’acord d’incoació dictada per l’alcalde.
El dia 21 de febrer de 2017, l’instructor dóna resposta a les al·legacions i accepta incorporar a 
l’expedient totes les proves demanades per la defensa, excepte la documental que pretenia  
requerir al propietari de l’immoble afectat per l’incendi del dia 7 de desembre, l’aportació del 
parte enviat a la Cia d’assegurances i en el seu cas, resolució o pagament dels danys que no 
es considera necessària. Acordant obrir el període probatori, tenint en compte les regles 
previstes en l’article 24 del Decret 179/2015 de 4 d’agost i notificar-lo al Sr. De Eusebio.
 
En aquest mateix acte l’instructor determina la incorporació a l’expedient dels següents 
documents:
- Declaracions de la Sra. Clàudia Arjona de dates 23/04/2012 i 15/05/2012
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- Declaracions de la Sr. José Enrique Morales de dates 23/04/2012 i 15/05/2012
- Declaració del Sr. David Lopez Navarro de data 23/04/2012 
- Declaracions del Sr. Jordi De Eusebio de dates 20/05/2011 i 29/05/2012

 
El dia 24 de febrer es rep resposta de la Regió d’Emergències de Girona en relació al sinistre 
de data 07/12/2010 al carrer Sant Antoni de Camprodon, que havia estat demanat la defensa. 
El  dia 28 de febrer es rep la certificació de l’ Ajuntament de Camprodon respecte de les 
peticions efectuades per la defensa. 
El dia 1 de març de 2017 es rep resposta dels Mossos d’esquadra de Ripoll en relació al  
sinistre de data 07/12/2010 al carrer Sant Antoni de Camprodon sol·licitat per la defensa.
El dia 3 de març de 2017 es va tornar a lliurar en mà, còpia de l’expedient al Sr. De Eusebio i 
es va prendre declaració a set testimonis: 
El Sr. Francesc Carulla Pulí reconeix haver fet l’informe de bombers de data 15/12/10 
que figura com doc.  8,  manifestant  que el  seu contingut  s’ajusta  a la realitat  del  que va 
passar. Que tot i no ser-hi present ho va haver de fer com a Cap de Parc a requeriment de la  
resta de membres del Parc de Camprodon que si hi eren presents i que estaven molestos 
perquè el SEM havia hagut de regular el trànsit, atès que el vigilant no s’hi havia personat. 
El Sr. Joan Guillaumes Vilà, exregidor de governació, en la seva declaració va contradir 
el  que havia dit  el  Sr.  De Eusebio en la que va fer  el  dia  20 de gener de 2017 davant  
l’instructor, en el sentit de que quan va rebre la trucada de foc en una vivenda s’hi va adreçar  
immediatament, sense demora i que abans d’arribar, en l’encreuament del c/. Freixenet amb 
el c/. Germans Vila Riera es va trobar amb el regidor Guillaumes, el qual li  va dir que es 
quedes a regular el trànsit en aquell indret. 

El Sr. Guillaumes va manifestar no haver passat per aquell encreuament fins que el foc ja  
era apagat, quan va anar a buscar el seu camió i que per tant no li podia haver dit en un  
primer moment, ja que va ser dels primers d’arribar i no es va moure del lloc de l’incendi  
fins que va anar a buscar el camió. 
Va manifestar que durant el període que va estar de Cap del Sr. De Eusebio havia rebut 
moltes queixes de la seva manera d’actuar i  que n’és coneixedor de l’ofici  signat pel 
primer tinent d’alcalde que figura com a Doc. 13 que detalla una suposada manca notòria  
de rendiment, queixes i reclamacions rebudes, inhibició de determinades tasques, manca 
de puntualitat i incompliments horaris del Sr. De Eusebio perquè en varen estar parlant 
quan es va fer. 

Que abans de fer aquell escrit l’havien amonestat verbalment respecte de la seva manera de 
procedir i que el Sr. De Eusebio anava a la seva, que se’l trobaven per indrets en els quals et 
preguntaves que hi feia allà i no sabia donar explicació. 
El Sr. Josep A. Juncà Vidal, extinent d’alcalde de l’Ajuntament de Camprodon, reconeix 
haver  signat  l’escrit  de data  11/03/2011 detallant  suposades irregularitats  fetes  pel  Sr  De 
Eusebio. En ell es recollien una sèrie de fets i queixes que hi havien en contra seva i es varen 
centralitzar en un sol document per portar a la Comissió de Govern. 
Que hi havien comentaris pel poble respecte de que el Sr. De Eusebio s’amagava o s’inhibia 
molt, que si s’havia d’estalviar d’anar a un lloc, ho feia. Que no feia la feina pel qual se’l  
pagava. 
 El MMEE 7288 va manifestar  haver vist  al  Sr. De Eusebio en l’encreuament del  c/. 
Freixenet amb el c/. Germans Vila Riera i també va manifestar que quan va rebre la trucada 
avisant del foc era fent patrulles a Ripoll i que el temps d’arribada a Camprodon va ser d’uns  
25 minuts aproximadament. 

Sr. Jose Enrique Morales Villa que va reconèixer ser la persona que va fer l’informe 
05/2012 que figura com a doc. 10 ratificant-lo en tots els seus extrems. També es ratifica 
en el  que va dir  respecte de les seves declaracions de data 23/04/2012 i 15/05/2012 
incorporades a l’expedient com a Doc.28. Que va poder constatar la veracitat de cada 
una de les queixes del seu informe, que entre altres va parlar amb la Sra. Judith Espelt, el  
Sr. David Pedrol i el Sr. David Lopez i altres fets els va poguer viure personalment.
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De les declaracions efectuades pel Sr. Morales se’n extreu que va ser ell qui va informar 
al Sr. De Eusebio de les instruccions sobre l’ús de la PDA i dels butlletins de denúncies. 
Que havia rebut vers aquell, diverses queixes pel tracte incorrecte i manca d’actuacions 
davant d’infraccions i que quan va tractar d’advertir-lo havia fet sempre cas omís, que 
dificultava  el  funcionament  del  servei  i  que  considerava  que  la  conducta  del  Sr.  De 
Eusebio constitueix notori descrèdit dels serveis públics de vigilància municipals. 

 Sra. Clàudia Arjona Lobato va reconèixer ser l’autora de l’informe de data 10/04/2012 on 
es relaten els fet ocorreguts en data 6 d’abril de 2012 protagonitzats per l’inculpat (figura 
com a doc.9) com a conseqüència de que el Sr. de Eusebio va estacionar indegudament 
el cotxe a la vorera en lloc prohibit, fent constar que va utilitzar la força per apoderar-se 
dels talonari de denúncies i del mòbil de la testimoni que contenia la fotografia dels fets i  
es va ratificar en el  que havia dit  en les seves declaracions de data 23/04/2012 i de 
15/05/2012 que consten incorporats com a doc.27.
 Va ser  la  persona  a  la  que  el  Sr.  David  López  Navarro  es  va  dirigir  per  posar  en 
coneixement  de  l’existència  d’aquell  vehicle  estacionat  sobre  la  vorera  amb  un  rètol 
d’avaria i que la mateixa setmana havia estat estacionat de forma similar. Es troben les 
seves declaracions incorporades a l’expedient com a Doc. 14 i 29.
 Va ser ella la que ens va aclarir que l’ajuntament de Camprodon tenia un garatge on 
estacionava el cotxe patrulla i on els vigilants podien aparcar el seu vehicle i agafar a 
continuació el cotxe patrulla. Que ho feien tots excepte el Sr. De Eusebio.
 Va manifestar que havia rebut queixes de ciutadans que li manifestaven que el Sr. De 
Eusebio  els  deia  que vindrien la  “malaputa”  de la  Claùdia  o  el  “cabron”  de l’Enric  a  
denunciar-los, ja que ell no multava.                 
 De les seves declaracions se’n extreu que havia rebut queixes dels ciutadans en relació 
al comportament de l’agent Jordi De Eusebio i que és un mal company, que dificulta el  
funcionament del  servei  i  que no el  considera capacitat per desenvolupar la tasca de 
vigilant. Va assegurar que té rampells violents. L’agent considera que la conducta del Sr. 
de Eusebio constitueix notori descrèdit dels serveis públics de vigilància municipals.

  El  Sr.  De  Eusebio  es  va  negar  a  declarar  i  a  contestar  a  cap  de  les  preguntes 
formulades per l’instructor.

 El dia 03 de març de 2017 es procedeix a tancar el període de proves i a donar vista de 
l’expedient a l’inculpat amb caràcter immediat, notificant-li que disposa de deu dies perquè 
al·legui el que consideri pertinent per a la seva defensa i aporti els documents que consideri 
d’interès.
 El dia 17 de  març de 2017 el Sr. Jordi de Eusebio presenta al·legacions en el termini de 
tràmit d’audiència per les proves incorporades a l’expedient. En la seva conclusió fa contar 
que no ha estat destruïda la presumpció d’innocència i demana que l’instructor proposi l’arxiu 
de l’expedient,  proposant  l’incorporació  de noves  proves  consistent  en la incorporació  de 
diversa documental a més del CD que compte l’acte del judici del primer i segon expedient 
sancionador que va tindre lloc al Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 3 de Girona.
 En base al que figura en l’expedient, aquesta instrucció considera que resten acreditats els 
quatre fets que es varen contemplar al plec de càrrecs, així tenim que:
 Respecte del primer fet.- Quedaria provat que cap bomber del parc de Camprodon el va 
veure, que varen veure al SEM regulant i que varen mostrar la seva indignació demanant que 
es posessin els fets en coneixement de l’alcaldia mitjançant l’informe que va fer el Sr. Carulla 
que figura com a Doc.8. 
De la declaració del Regidor Sr. Guillaumes se’n extreu que no podia haver-li dit que es 
quedes a l’encreuament dels C/ Freixenet amb Germans Vila Riera perquè no hi va anar fins 
que l’incendi estava extingit i va anar a buscar el camió. 
Que la queixa va arribar a l’ajuntament una setmana després de l’incendi i ho varen estar 
comentant entre els regidors i l’alcalde. Evidentment en aquell moment, d’haver-li donat 
aquella ordre se’n hauria recordat.
 De la declaració del Sr. Josep A. Juncà, antic Tinent d’alcalde de l’ajuntament, qui va trucar 
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al 112 i va ser present en tot moment en l’incendi, que no va veure al Sr. De Eusebio 
 De la declaració del MMEE 7288 només se’n extreu que uns 30 minuts després de 
declarar-se l’incendi (temps que passa entre que el varen avisar i va anar de Ripoll a 
Camprodon) el Sr. De Eusebio estava en una cruïlla pròxima, segons ell va manifestar, 
perquè li havien ordenat, cosa negada pel Sr. Guillaumes.
 De l’apartat cinquè dels fonaments de dret de la pròpia sentencia núm.166/2015 del Jutjat 
contenciós-administratiu que considera provat aquest fet.
 Respecte del segon fet.- Quedaria provat amb les declaracions que efectua el Sr. David 
Lopez Navarro que hi havia un cotxe estacionat a la vorera amb un rètol d’averia, que pels 
matins i era i a la tarda no.
 Per les declaracions i l’informe de la pròpia Agent Clàudia Arjona i per les documentals que 
presenta, entre les que s’hi pot veure les fotos del cotxe denunciat i del talonari de multes 
amb la multa imposada al vehicle del Sr. De Eusebio que està parcialment trencada i amb els 
partes de lesions que es va fer, li donen credibilitat. Es factible pensar que d’haver volgut anar 
en contra del Sr. De Eusebio, com al·lega la defensa, hauria informat al centre sanitari on va 
ser atesa, en un primer moment de que havia estat aquell qui li havia causat. 
De la declaració del Sr. Josep A. Juncà, antic Tinent d’alcalde de l’ajuntament de Camprodon 
a qui la Sra. Arjona s’hauria dirigit immediatament després dels fets i que l’hauria aconsellat 
d’anar al CAP a curar-se. 
De l’apartat cinquè dels fonaments de dret de la pròpia sentencia núm.166/2015 del Jutjat 
contenciós-administratiu que considera provat aquest fet. 
Respecte del tercer fet.- Quedaria provat per les declaracions i l’informe fet pel propi Agent 
Jose Enrique Morales en les que detalla actuacions fetes pel Sr. De Eusebio susceptibles de 
ser constitutives de males praxis, a més de les documentals que presenta, entre les que s’hi 
troben les queixes de la Sra. Judit Espelt, la del Sr. David Pedrol i la del Sr. David Lopez 
Navarro, fetes en un curt periode de temps. 
Per les declaracions que la pròpia Agent Clàudia Arjona. 
De l’apartat cinquè dels fonaments de dret de la pròpia sentencia núm.166/2015 del Jutjat 
contenciós-administratiu que considera provat aquest fet. 
Respecte del quart fet.- Quedaria provat per la declaració del Sr. Josep A. Juncà, antic Tinent 
d’alcalde de l’ajuntament de Camprodon i per l’informe que va signar de data 11/03/2011. 
En dit informe queden clares, no només la diferència entre els agents a l’hora d’imposar 
multes sinó determinades reclamacions, queixes i informes respecte de no respostes a 
requeriments, inhibicions, manques de serveis i tractes desconsiderats a ciutadans fetes pel 
Sr. De Eusebio que s’han de tenir en compte atès que són fets objectius, com ho son la seva 
manca de puntualitat reflectida en el mateix informe. 
Per les declaracions dels Sr. Morales i Sra. Arjona companys de servei del Sr. De Eusebio. 
Per la declaració del Regidor Sr. Guillaumes respecte de que abans de fer l’informe referit 
anteriorment, ho havia estat intentant parlar amb el Sr. De Eusebio, fins i tot amonestant-lo 
verbalment, sense aconseguir que canvies d’actitud. 
De l’apartat cinquè dels fonaments de dret de la pròpia sentencia núm.166/2015 del Jutjat 
contenciós-administratiu que considera provat aquest fet.
Respecte  de  la  incorporació  de  diligències  e  informes  provinents  de l’anterior  expedient, 
considera aquesta instrucció que són perfectament asumibles i valids, en contraposició al que 
considera la defensa del Sr. De Eusebio que els veu nuls i  carents del més mínim efecte 
jurídic. En aquest sentit es pot advertir de la doctrina (Estudio jurisprudencial y doctrinal de la 
prueba en el  procedimiento administrativo. Escamilla Ferro. MA) i  de la jurisprudència del  
Tribunal Suprem (STS de 5/11/2011, RJ 2002/5264) deia clar que:
“...  resulta por lo demás evidente que el acuerdo de reiniciar el expediente puede y debe  
fundarse en los mismos documentos que, con el valor de denuncia determinaron la iniciación  
del expediente caducado” afegint que: 
“Por otra parte, la caducidad del expediente no determina la falta de efectos de los actos que  
tienen valor independiente como son las actas e informes y documentos en los que se funda  
el acuerdo de inicio, respecto del cual se produjeron con anterioridad. Su incorporación al  
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nuevo expediente determina que dichos documentos queden sujetos al régimen y efectos  
ligados a éste, sin perjucio de la caducidad del anterior procedimiento”.
Atesos tots els antecedents esmentats i de conformitat amb l’article 27 del Decret 179/2015 
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable 
als cossos de Policia local de Catalunya, en concordança amb l’article 291 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats 
locals de Catalunya, es formula la següent
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 
 
PRIMER. Es consideren provats els fets següents: 
 
a)     Abandonament del servei o la denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent amb 
motiu del requeriment efectuat pels Bombers com a conseqüència de l’incendi ocorregut el  
dia 7 de desembre de 2010. 

b)     L’Abús d’atribucions amb ús de violència física, en la destrucció de denúncies i  
intent de destrucció de proves incriminatòries en infraccions de trànsit comeses pel Sr. De 
Eusebio causant danys lleus a una companya de treball, en els fets ocorreguts el dia 6  
d’abril  de  2012,  que  conté  l’informe  del  dia  9  de  l’agent  1A304  i  en  les  actes  de 
compareixença,  consistents  en haver  arrencat  els  butlletins  de denúncies  del  talonari  
d’aquesta agent, desprès d’haver estat denunciat per estacionament indegut del vehicle 
particular; així com haver intentat sostreure el telèfon mòbil del servei a la seva companya 
amb ànim de d’esborrar les fotografies de la infracció.  

c)     Manca  de  col·laboració  manifesta  amb  altres  companys  en  l’exercici  de  tasques 
encomanades de protecció de seguretat vial i la seguretat ciutadana relatats en l’informe 
del vigilant municipal 1A302, ratificat en l’acta de compareixença, consistent en no utilitzar 
la PDA per a formalitzar les denúncies i haver deixat de regular el trànsit durant l’hora  
d’entrada al col·legi el dia 13 d’abril.  

 d)     La manca notòria de rendiment que comporta inhibició en el compliment de les tasques 
encomanades relatats a l’informe del Tinent d’alcalde de Camprodon de data 11 de març de 
2011. 
SEGON. Es considera responsable dels fets al funcionari Jordi de Eusebio i Gutiérrez en 
concepte d’autor. 
 
TERCER. Els fets referenciats es poden qualificar com segueix: 
a)     La conducta consistent en l’abandonament del servei o la denegació d’auxili i la manca 
d’intervenció urgent amb motiu del  requeriment  efectuat  com a conseqüència de l’incendi 
ocorregut el  dia 7 de desembre de 2010, està tipificada com a falta molt greu en l’article 
48.1.i)  de la Llei  16/1991, de 10 de juliol  concordant amb l’art.  240.c) del  Reglament  del 
Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya. 

b)     La  conducta  consistent  en  abús d’atribucions  amb ús  de violència  física,  en  la 
destrucció de denúncies i intent de destrucció de proves incriminatòries en infraccions de 
trànsit, causant danys lleus a companys de treball, es troba tipificada com a falta molt  
greu als apartats d), p), i q) de l’article 48 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals de Catalunya i a l’apartat d) de  l’article 240 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals de Catalunya. 

c)     La conducta de manca de col·laboració manifesta amb altres companys en l’exercici de 
tasques encomanades de protecció de seguretat vial i la seguretat ciutadana es troba 
tipificada com a falta molt greu en l’apartat v) de l’article 48 de la Llei 16/1991, de 10 de  
juliol, de les policies locals de Catalunya; i a l’apartat c) de  l’article 240 del  Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya.

 d)     La conducta de manca notòria de rendiment que comporta inhibició en el compliment de 
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les tasques encomanades es troba tipificada com a falta molt greu als apartats m) de 
l’article 48 de la Llei  16/1991, de 10 de juliol,  de les policies locals de Catalunya i  a 
l’apartat f) de  l’article 240 del  Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de 
Catalunya.

 
QUART. SANCIÓ
D’acord amb el que regula l’article 52.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, concordant amb 
l’article 244 del  Reglament  del  Personal  al  Servei  de les Entitats  Locals  de Catalunya la 
comissió de faltes molt greus pot ser sancionada amb la separació del servei o la suspensió 
de funcions per més d’un any i menys de sis. 
Atès el que contempla l’article 53 de la mateixa llei 16/91 i l’article 40 del Decret 179/2015 de  
4 d’agost,  en concordança amb l’article 263 de Reglament  del  Personal  al  Servei  de les 
Entitats Locals de Catalunya, per graduar les sancions, a més de les faltes objectivament  
comeses,  cal  tenir  en  compte,  d'acord  amb  el  principi  de  proporcionalitat,  els  criteris 
reguladors de les sancions, referint-se com a tals, a: 
a) La intencionalitat. Quedaria acreditada la seva voluntarietat. 
b) La pertorbació dels serveis. En tots els casos va tenir lloc. 
c) Els danys i els perjudicis produïts a l'Administració o als administrats. Evidentment se’n 
varen ocasionar, amb la degradació de la imatge dels vigilants locals en el seu conjunt. 
Qui hauria de donar imatge, no ho fa, estaciona malament amb un cartell d’averia de manera 
continuada i sobre la vorera, amb el conseqüent perjudici pels vianants, quan disposava d’un 
garatge proporcionat pel propi ajuntament, on estacionaven la resta de companys i a més fa 
ús de la seva posició de vigilant local per intentar destruir proves d’una infracció de trànsit,  
arribant fins i tot a lesionar lleument a la companya que li ha imposat. A més del perjudici que 
s’ha causat als veïns del poble que en son coneixedors, per les dimensions del poble, de les 
maneres de fer del seu funcionari, que no fa la seva feina com hauria. 
d) La reincidència. Tot i que el Sr. Jordi de Eusebio va estar sancionat per infraccions de la  
mateixa naturalesa en el termini d’un any, segons acord de la Junta de Govern Local de 5  
d’agost de 2011, que li va imposar la sanció de separació del servei per falta molt greu, no es  
pot tenir en compte per quan l’expedient va ser declarat caducat. 
 e) El grau de participació en la comissió o l'omissió. La seva comissió ho ha de ser a títol 
d'autor.
 f) La transcendència per a la seguretat pública. Se’n va donar en no complir amb les funcions 
que s’espera d’un servidor públic que vetlla per la seguretat col·lectiva. 
El Decret 179/2015 abans referit, contempla la possibilitat de valorar com a circumstàncies 
atenuants: 
a) L’historial  professional,  que només es podrà valorar com a circumstància atenuant. En 
aquest cas no hi ha notes positives. 
b) El reconeixement de la infracció comesa davant el seu comandament superior abans de 
conèixer l’inici del procediment disciplinari. En cap moment ha estat reconegut. 
c) El penediment i la reparació dels danys i perjudicis causats en el que sigui possible. No n’hi 
ha hagut. 
Procedeix, en conseqüència, la imposició de la sanció de separació del servei, contemplada a 
l’article 52.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol i en l’article 243 i següents del Decret 214/1990 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, per 
la comissió de quatre faltes molt greus.
CINQUÈ.- Es notificarà a l’interessat perquè en el termini de deu dies (10) al·legui allò que 
consideri convenient per a la seva defensa. 
 
SISÈ.- Transcorregut el termini indicat s’elevarà l’expedient a l’Alcalde, perquè, previ el seu 
examen i la realització de les actuacions complementàries que consideri oportunes, dicti la 
resolució de l’expedient.
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L’Alcalde explica que aquest és un assumpte que fa temps que dura i, per tant, tots  
els  regidors  coneixen  prou  bé.  El  que  avui  es  proposa  al  ple  és  la  finalització  
administrativa  de  l’expedient  disciplinari  obert  contra  el  Sr.  de  Eusebio,  que  ha  
d’aprovar el ple atès que es tracta de faltes molt greus que comporten la separació  
del servei.
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el regidor Esteve Pujol per dir que el seu grup  
hi està totalment d’acord, deixant constància que l’instructor del cas ha fet una feina  
molt acurada.
 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels onze regidors.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels decrets des del 2/2/17

 Es dóna compte deldecrets següents:
2- DECRET 2017-0013 [Resolució d'Alcaldia-1] 
3- DECRET 2017-0014 [Decret comissió de serveis 23.02.2017]
4- DECRET 2017-0015 [Decret requeriment doc.complementària]
5- DECRET 2017-0016 [Decret requeriment 21.2.17 doc II]
6-DECRET 2017-0017 [Decret pròrroga III de Eusebio] 
7- DECRET 2017-0018 [Certi decret 24.02.2017 pròrroga sus. III]
8- DECRET 2017-0019 [Decret de la convocatòria] 
9- DECRET 2017-0020 [Acord sol·licitud subvenció] 
10- DECRET 2017-0021 [Decret requeriment justificació lumínica]
11-DECRET 2017-0022 [Acord sol·licitud subvenció] 
12- DECRET 2017-0023 [Decret] 
13-DECRET 2017-0024 [Decret de la convocatòria] 
14- DECRET 2017-0025 [Posposant ple ordinari] 
15- DECRET 2017-0026 [Resolució d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació]
16- DECRET 2017-0027 [Decret pròrroga termini al·legacions]
17- DECRET 2017-0028 [Provisió de l'Alcaldia] 
18- DECRET 2017-0029 [Decret comissió de serveis 29.03.2017]
19-DECRET 2017-0030 [Notificació de la convocatòria] 
20- DECRET 2017-0031 [Decret 23.03.2017 pròrroga sus. IV]
21- DECRET 2017-0032 [Provisió d'Alcaldia - Jaume Guàrdia Tomàs 74596027N]
22- DECRET 2017-0033 [Decret delegació alcalde al 2n Tinent Alcalde]
23- DECRET 2017-0034 [Posposant ple ordinari a celebrar en data 02.05.2017]
 
24- DECRET 2017-0035 [Decret de la convocatòria] 
El Ple en queda assabentat.
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Donar compte dels decrets fins el 2/2/17

 Es dóna compte deldecrets següents: 
27.01.17  Contractació  servei  de  dinamització  als  Parc  Urbans  i  a  les  Xarxes  
d’Itineraris de Saludables.
31.01.17 Contracte laboral a temps parcial per baixa d’IT.
01.02.17 Delegació d’alcaldia per raó de caràcter personal.
02.02.17  Audiència  als  expedients  relatius  al  circuit  permanent  no  tancat  del  
Nuassar de Camprodon.
El Ple en queda assabentat.

 

Relació actes JGL aprovades des del darrer PLE

Es dona comptes de les actes de Junta de Govern Local.
 
 El regidor Esteve Pujol comenta el següent:
 
- En la JGL del gener passat, hi ha molts informes externs. Voldria tenir-hi accés, així  
com també als contractes. També demana si el contracte de promoció econòmica  
serà avaluable per la feina que es paguen 600 euros al mes.
 
- En la JGL del 17-02-17, hi havia la rescissió del contracte de la televisió per cable  
amb l’empresa que fins ara l’havia explotada i la contractació de manteniment amb  
una altra empresa, Elèctrica Joan. Com està aquest tema? Hi ha algun veí que ha  
demanat l’alta i se li ha dit que s’està en procés de remodelació. Es pixelen molt dels  
canals i no se sap a qui s’ha de dirigir quan això passa. Cap a on es va?
 
L’Alcalde contesta que no hi ha cap problema perquè tingui accés a la documentació.
 
L’Alcalde diu que s’ha començat l’inventari de béns. Qui ho fa és un arquitecte de  
Girona,  Sr.  Muntal.  Diu que els  va semblar  una opció correcta per  solventar  les  
mancances que hi ha. És una feina feixuga i s’està fent.
 
També explica l’Alcalde que s’ha contractat l’empresa INTRA que li consta que és de  
primer nivell perquè redacti uns estudis de trànsit i seguretat viària. És un cost que  
paga la Generalitat de Catalunya. Es pretén ordenar el trànsit i fer-lo compatible amb  
els vianants i amb la càrrega i descàrrega. En l’estudi hi han intervingut els vigilants  
municipals.  De  moment,  hi  ha  feta  una  proposta.  Diu  també  que,  si  volen,  els  
regidors de l’oposició la poden consultar quan vulguin.
 
Sobre l’assessorament de promoció econòmica, l’Alcalde diu que s’aposta perquè hi  
hagi algú que ajudi  a tirar  endavant  projectes.  Aquest  assessorament té data de  
caducitat: el 31 de desembre de 2017. Diu que el tema de l’emprenedoria del qual se  
n’ha parlat en aquest ple, ja és fruit d’aquest assessorament.
 
Sobre el tema de neteja, l’Alcalde que es vol licitar la neteja de tots els equipaments  
municipals.  El  de neteja d’edificis  està a punt;  el  de neteja viària  s’està fent.  Es  
veuran els resultats a curt termini.
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En quant a la Televisió per Cable, el contracte amb PRISCO es va acabar el 31 de  
desembre de 2016. Es va arribar a un acord amb l’empresa per no continuar prestant  
el  servei.  Però és un servei  que s’hauria de mantenir,  és històric.  A principis  de  
gener, es va fer un contracte amb Electricitat Joan, empesa propera i especialista  
amb temes de telecomunicacions. Mentre no es faci res més, aquests empresa fa el  
manteniment del servei. Dit això, la voluntat és que evolucioni cap a un millor servei.  
Telefònica ja ha demanat la implantació de la fibra òptica. L’Alcalde diu que l’equip  
de  govern  vol  mantenir  el  servei  de  televisió  per  cable.  Informa  que  en  aquest  
període s’han rebut dues altes; es va decidir que es donessin les dues altes. Diu que  
el servei hauria d’anar paral·lel cap a una altra finalitat. Manifesta que les incidència  
que ha dita  abans el  regidor  Pujol  sobre defectes en el  senyal  de rebuda de la  
televisió en pren nota i ho farà arribar a l’empresa. Electrònica Joan també fa el  
manteniment del repetidor de Sant Antoni i això és una avantatge.
 
El Ple en queda assabentat.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

* Que formula el regidor Xavier Guitart:
 
- (Dirigida a la regidora Anna Colomer) La Festa Major està tancada?
 
La Regidora Anna Colomer contesta que encara no. Hi ha confirmat l’espectacle de  
Clownia del qual, enguany, en serà seu Camprodon el dia 22 de juny. El dia abans hi  
haurà els actes més tradicionals de Sant Batllari, com cada any.
 
* Que formula la regidora Laura Costa:
 
- El dia 16 de gener de 2017 es va rebre una carta de la Generalitat de Catalunya  
sobre la seguretat del dia de Cap d’Any. S’hi ha donat resposta?
 
El regidor Jordi Batchelli contesta que sí que s’ha donat resposta.
 
L’Alcalde diu que ja la faran arribar als regidors de l’oposició.
 
 
* Que formula Xavier Guitart:
 
- (Dirigida al regidor Xavier Juncà) Diu que quan ell era regidor i en Xavier Juncà era  
vicepresident de l’Associació de Comerç s’insistia en què les fires no es fessin en  
cap de setmana i ara que el regidor és en Xavier Juncà no es predica amb l’exemple  
i no es fa. Com és?
 
El regidor Xavier Juncà diu que té raó, que ell ho deia i de moment no ho ha fet. Però  
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primer es vol recuperar les fires perquè siguin potents i un cop fet això, al 2018 es  
passarà alguna fira entre setmana, però es farà a poc a poc.
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