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ACTA NÚM. PLE2017/1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE 
GENER DE 2017 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:03 hores del dia 31 de gener de 2017, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
PROPOSTES D’ACORD: 
2. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS NÚM. 11 I 20, REGULADORES DE 

LES TAXES PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES I PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.  

3. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON. 

4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
SEU ELECTRÒNICA  

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON 

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA REGULADORA 
DE SUBVENCIONS 

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA REGULADORA 
DE LES AUTORITZACIONS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
TERRASSES I VETLLADORS. 

8. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN LA COMISSIÓ 
COMARCAL D’ENSENYAMENT DEL RIPOLLÈS. 

 
MOCIONS  
9. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES 

IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS DE LA GUERRA CIVIL. 
10. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA 

RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL 
TRANSVASAMENT. 

11. MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  PACTE  NACIONAL  PER  A  UNA SOCIETAT 
DIGITAL A CATALUNYA. 

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 

  

S’excusa:  
JORDI BERDALA VIDAL 
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CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:  
12. DECRETS  
13. JUNTES DE GOVERN  
14. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA 
15. PRECS I PREGUNTES 

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

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions  
celebrades en data 29 de novembre de 2016 (ordinària), i de 30 de desembre de 2016 
(extraordinària),  que són aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2. MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS NÚM. 11 I 20, REGULADORES DE LES 
TAXES PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES I 
PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.  
 
El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com 
per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals en els termes que s'hi concreten. 
 
En aquest sentit  aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades modificacions 
en les ordenances fiscals número 11,  i número 20  a l’objecte de millorar la gestió del 
cobrament,  establir una taxa única per tot l’ any en la instal·lació de les terrasses i una 
nova tarifa en la taxa d’aigua d’aplicació a Font Rubí. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals,  en els que es posa de manifest el valor de mercat per la utilització 
privativa o l'aprofitament especial del domini públic, conforme al que preveu l’article 
24.1.a) del text refós de la  Llei  d’hisendes locals. 
  
Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest la correspondència de les despeses 
dels serveis amb els ingressos que s’originen amb la modificació de les tarifes de la taxa 
per la prestació de servei públic d’abastament d’aigua que es modifiquen, verificant que 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la  
Llei  d’hisendes locals. 
 
En conseqüència, vist  l'informe de secretaria, favorable a les modificacions que es 
proposen.  
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
Primer. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents, les  modificacions 
de les ordenances fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
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1. Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa  
 
A) Es modifica l’ article 6 de Quota tributaria  
 
Es proposa una única quota per tot l’any agafada per la mitja entre els dos períodes 
actuals en funció dels metres quadrats ocupats i quedarà redactat de la següent forma:  
 
Article 6. Quota tributaria  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’ obté de l’ aplicació de la tarifa continguda en l’ 
apartat següent:  
 
 

Concepte: Preu m2/any:
Per cada metre  
quadrat d’ocupació 
Fins a 20m2 8,5 €/m2
Excés de 20m2 14 €/m2

 
Es considera que una taula i quatre cadires ocupen una superfície de quatre metres 
quadrats, excepte provat en contrari.  
 
2. Regles particulars d’aplicació 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodonirà per excés 
per a obtenir la superfície ocupada. 
 
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de vetlladors, marquesines, separadors, 
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen 
les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 
 
Tanmateix es modifica l’ article 9, de règim de declaració i d’ ingrés, per facilitar-ne la 
corresponent gestió que queda redactat de la següent forma:  
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, 
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa i es facilitarà un número de compte per tal 
de procedir a la liquidació automàtica i càrrec domiciliat,  per part de l’ Ajuntament. 
 
L’ Ajuntament elaborarà un padró fiscal anual d’ aquesta taxa per facilitar la gestió i 
cobrament.   
 
3. Si no es presenta autoliquidació,  o no es procedeix al seu pagament serà motiu suficient 
per denegar l’ autorització o revocar-ne la concedida per mitjà del corresponent expedient 
administratiu.   
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2. Ordenança  fiscal núm. 20. Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.  
 
S’afegeix un apartat específic dins la Tarifa tercera de Font Rubí, de l’article 6.1:  
 
INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES:  
 
 
Tarifes   Descripció                                                 Euros

7 Quota de servei  uc/mes 11,1300 
8 Quota d’inversió ab/mes 4,7277
9 Subministrament  m3 0,2450

10 Cons. Escomeses i comptadors ab/mes 0,7600
 
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 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. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de petites modificacions que en el cas de l’ordenança 
d’ocupació de via pública amb taules i cadires consisteix en l’establiment d’una tarifa per 
tot l’any i en el cas de l’aigua s’estableix una tarifa per tal de que el consum d’aigua de la 
piscina de Font Rubí tributi.  
 
El Sr. Joan Faig, en nom del grup municipal Tots per Camprodon anuncia el vot en contra 
dels membres del seu grup en les propostes 2 a 7, totes pel mateix motiu i fa extensiva 
per tan, la seva intervenció a tots aquests punts. Afirma que es tracta de modificacions 
d’ordenances actualment ja en vigor que no han estat sotmeses al procediment 
participatiu necessari quan la seva aprovació va estar el resultat del consens de tots els 
grups i ara passen pel Ple sense que ni tan sols s’hagi fet cap comentari previ, únicament 
es va informar dijous passat sense temps per estudiar les propostes. Per aquest motius i 
a l’objecte de reservar-se la possibilitat de presentar al·legacions votaran en contra de les 
sis propostes.   
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors i 
regidores: F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila; i quatre vots en contra dels regidors i 
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regidora: Esteve Pujol Badà, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan Faig 
Colomer.  
 
3. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON.. 
 
Atesa la necessitat de crear una Seu Electrònica en aquest Municipi amb l'objecte de 
permetre l'exercici del dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les 
Administracions Públiques per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 11/2007,de 
22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans. 
  
Atès que la creació de la Seu Electrònica s'ajusta als principis de publicitat oficial, 
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i 
interoperabilitat. 
  
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés 
Electrònic dels Ciutadans, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER. Crear la seu electrònica de l'Ajuntament de Camprodon.  
  
SEGON. La seu electrònica se subjecta en els principis de publicitat oficial, 
responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i 
interoperabilitat. 
  
TERCER. La seu electrònica serà accessible als ciutadans tots els dies de l'any, durant 
les vint-i-quatre hores del dia. Només quan concorrin raons justificades de manteniment 
tècnic o operatiu es podrà interrompre, durant el temps imprescindible, l'accessibilitat 
d'aquesta. 
  
QUART. D'acord amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, els drets reconeguts en 
l'article 6 d'aquesta Llei, podran ser exercits en relació amb els procediments i actuacions 
adaptats a aquesta, en aquest sentit, l'Ajuntament farà públic en la seu electrònica i 
mantindrà actualitzat el catàleg de procediments i actuacions. 
  
CINQUÈ. Establir que la publicació en el tauler d'edictes de la seu electrònica tindrà 
caràcter complementari a la publicació en el tauler d'anuncis municipal, sense perjudici de 
que pugui ser substituïda per aquesta publicació electrònica en els casos en que es 
consideri convenient.  
  
SISÈ. Des de la seu electrònica s'accedirà al perfil de contractant de l'Ajuntament, el 
contingut del qual s'ajustarà al que disposa la normativa de contractació.  
  
SETÈ. La seu electrònica tindrà el contingut marcat en la legislació aplicable, i hi 
constarà, en tot cas: 
  
a) La identificació de la seu, així com de l'òrgan o òrgans titulars i dels responsables de la 
gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en aquesta.  
  
b) La informació necessària per a la correcta utilització de la seu, incloent el mapa de la 
seu electrònica o informació equivalent, amb especificació de l'estructura de navegació i 
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les diferents seccions disponibles. 
  
c) El sistema de verificació dels certificats de la seu i dels segells electrònics. 
  
d) Un accés al registre electrònic i a les normes de creació del registre o registres 
electrònics accessibles des de la seu. 
  
e) La informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. 
  
f) L'Inventari d'informació administrativa, amb el catàleg de procediments i serveis 
prestats per l'Ajuntament. 
  
g) La relació dels mitjans electrònics a què es refereix l'article 27.4 de la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 
  
h) Un enllaç per a la formulació de suggeriments i greuges davant els òrgans que en cada 
cas resultin competents. 
  
i) L'accés, si escau, a l'estat de tramitació de l'expedient, prèvia identificació de 
l'interessat. 
  
j) La comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans o 
organismes públics que abasta la seu que hagin estat autentificats mitjançant codi segur 
de verificació. 
  
k) La indicació de la data i hora oficial. 
  
l) El calendari de dies hàbils i inhàbils a efectes del còmput de terminis. 
  
VUITÈ. L'Ajuntament publicarà de forma periòdica i actualitzada la informació el 
coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat 
relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública, tot això de conformitat 
amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
  
En aquest sentit, l'Ajuntament publicarà:  
  
—  Informació institucional, organitzativa i de planificació. 
  
—  Informació de rellevància jurídica, això és normativa pròpia, tant ordenances o 
reglaments com ordenances fiscals o qualsevol altra disposició de caràcter general. 
  
— Informació econòmica, pressupostària i estadística. 
  
NOVÈ. S'habilita l'Alcaldia Presidència perquè adopti les mesures organitzatives 
necessàries que permetin el desenvolupament de les previsions d'aquest acord i pugui 
modificar els aspectes tècnics que calguin per motius de normalització, interoperabilitat o, 
en general, adaptació al desenvolupament tecnològic. 
  
DESÈ. La seu electrònica entrarà en funcionament a las zero hores i un segon del dia 1 
de març de 2017. 
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El Sr. Alcalde explica que aquesta proposta va lligada amb la del punt 4 i consisteix en 
canviar la regulació existent per tal d’adaptar-la a la nova llei. Posa de manifest el 
compromís municipal de funcionament electrònic que s’està portant a terme amb la 
implantació d’un nou sistema de gestió digital més transparent i més accessible que 
exigeix l’actualització de l’ordenança actual.  
 
El Sr. Joan Faig dóna per reproduïts els arguments de l’anterior punt. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors i 
regidores: F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila; i quatre vots en contra dels regidors i 
regidora: Esteve Pujol Badà, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan Faig 
Colomer.  
 
4. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
SEU ELECTRÒNICA. 
 
Vista la proposta d’ 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 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.    
 
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 inicialment 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.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar 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 es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
TERCER. FACULTAR i instar 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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Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors i 
regidores: F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila; i quatre vots en contra dels regidors i 
regidora: Esteve Pujol Badà, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan Faig 
Colomer.  
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
 
Vista la proposta d’ 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.  
 
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 inicialment 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.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar 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 es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
TERCER. FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest 
acord. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’ordenança actual és de l’any 2001 i és necessària adaptar-la a 
la nova normativa i establir procediments més moderns. Incorpora el nou espai de la 
plaça de la Vila per a mercat setmanal i ha estat sotmesa la proposta a l’Associació de 
Marxants que no han expressat cap objecció.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors i 
regidores: F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila; i quatre vots en contra dels regidors i 
regidora: Esteve Pujol Badà, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan Faig 
Colomer.  
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6. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA REGULADORA 
DE SUBVENCIONS.  
 
Vist la necessitat de disposar d’ una Ordenança reguladora per l’ atorgament de 
subvencions en el municipi de Camprodon que comprengués la forma de sol·licitud de la 
mateixa, així com, el procediment de concessió i la seva justificació.  
 
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 l'Ordenança municipal reguladora de subvencions, que 
regirà a partir de l’ anualitat 2018,  en els termes en què figura en l’ expedient,  que un 
cop aprovat el text inicialment serà diligenciat pel Secretari de la Corporació.   
 
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 d'acord exprés pel Ple. 

 
Així mateix, 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. 
 
El Sr. Alcalde considera que aquesta ordenança significa un pas endavant per una gestió 
municipal més moderna i transparent que preveu la seva entrada en vigor a partir de l’any 
2018 i que, en resum contempla dos sistemes de concessió d’ajuts: un directe que 
suposa la seva concreció en el pressupost municipal i la justificació de la despesa 
pertinent i un altre de lliure concurrència similar al que utilitzen les administracions 
superiors. També suposa la creació d’un registre municipal d’entitats que serà una bona 
eina de relació.  
 
El Sr. Joan Faig explica que, tal com ja ha dit anteriorment, votaran en contra per poder 
presentar al·legacions si ho estimen convenient, una vegada hagin pogut estudiar 
l’ordenança.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors i 
regidores: F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila; i quatre vots en contra dels regidors i 
regidora: Esteve Pujol Badà, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan Faig 
Colomer.  
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7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA ORDENANÇA REGULADORA 
DE LES AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES I 
VETLLADORS.  
 
Vista la proposta de 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.  
 
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 inicialment la nova 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.  
 
SEGON. SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència dels interessats, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci a publicar 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 es pugui 
examinar i formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.  
 
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
TERCER. FACULTAR i instar al Sr. Alcalde President la tramitació del procediment 
administratiu i per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest 
acord. 
 
El Sr. Alcalde afirma que és conscient de que la redacció de l’ordenança vigent fins ara 
va generar un treball important i ampli consens motiu pel qual no es modifica el fons sinó 
que únicament s’incorporen alguns aspectes concrets a l’objecte de millorar la conciliació 
entre l’ocupació amb taules i cadires i la circulació de persones i vehicles. Remarca que 
recull la intervenció dels tècnics municipals en els procediments i contempla un termini 
transitori de dos anys per a que els interessats puguin adequar les seves instal·lacions. 
Insisteix que s’ha procurat modificar l’ordenança sense menystenir la feina anterior.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per sis vots a favor dels regidors i 
regidores: F. Xavier Sala Pujol, Jordi Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer, Xavier Rigat 
Gardella, Núria Mas Soler i Anna Colomer Vila; i quatre vots en contra dels regidors i 
regidora: Esteve Pujol Badà, Xavier Guitart Cano, Laura Costa Escolano i Joan Faig 
Colomer.  
 
8. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN LA COMISSIÓ 
COMARCAL D'ENSENYAMENT DEL RIPOLLÈS. 
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Vista la creació de la Comissió Comarcal d’Ensenyament per acord del Consell de Govern 
del Consell Comarcal del Ripollès de data 12 de desembre de 2016, en compliment d'allò 
que disposa l'article 38.c del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/98 de 28 de novembre. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa:  
 
Primer. Designar com a representant d'aquest municipi en la Comissió Comarcal 
d’Ensenyament la regidora d’ensenyament Sra. Núria Mas Soler.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a la regidora afectada i al Consell Comarcal del Ripollès, 
pel seu coneixement i efectes.  
 
El Sr. Joan Faig indica que el seu grup votarà a favor i espera que la comissió serveixi per a 
millorar l’ensenyament a la comarca.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels assistents.  
 
9. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER A LES 
IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS DE LA GUERRA CIVIL. 
 
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport al banc d’ADN per les 
identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil, la qual és del contingut literal 
següent: 
 
“Moció de suport al Banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la Guerra 
Civil 
 
L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa 
per a identificar els desapareguts durant la Guerra Civil. Es tracta de recollir ADN pur dels 
familiars dels desapareguts per tal que quan s’obrin les fosses i es facin les exhumacions 
de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 
El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya presentava la 
Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes 
fetes al país. No hi havia però cap pla d’identificació de les persones desaparegudes. 
Alguns familiars d’aquestes van prendre consciencia de l’ urgència de conservar el 
testimoni genètic dels familiars encara vius, tot i que cada cop més grans i amb risc de 
desaparició, per assegurar les futures comparatives de l’ADN i mantenir l’esperança de la 
identificació dels desapareguts. 
 
El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i van 
crear un protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era 
un procés similar al que s’estava duent en altres parts del món que estaven patint o 
acabaven de patir conflictes bèl·lics. El setembre de 2013 amb la inspecció que els 
comissaris de l’ONU per les Desaparicions Forçades van fer a l’estat espanyol, es va 
aprovar al Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern, el Banc 
D’ADN i la modificació de la llei de Fosses aprovant-se el 19 de desembre de 2013. 
 
El grup que impulsa el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el micromecenatge 
(Verkami) el finançament que va permetre l’elaboració d’un curt documental interactiu per 
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ajudar a fer pedagogia de la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de 
persones. 
 
Per tot això abans esmentat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS. 
 
Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Ripoll a la iniciativa del Banc 
d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans del 
municipi, d’acord amb les següents mesures: 
 

 Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del 
material. 

 Audiovisual i difusió del Banc d’ADN 
 Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi. 
 Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc d’ADN i 

altres relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes. 
 Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la ciutadania en 

general  perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar que els familiars 
dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per identificar els 
cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 
 

Tercer.- Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de participar 
dels costos de les analítiques i recollida de mostres en forma de subvenció a les famílies 
interessades. 
 
Quart.- Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres de la 
Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del 
Parlament, Consell Comarcal i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona 
les desaparicions forçades del període 1936-1977.” 
 
D’acord amb l’esmentat, es proposa al Ple:  
 
Primer. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Camprodon a la iniciativa del 
Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
Segon. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans del 
municipi, d’acord amb les següents mesures: 
 

 Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del 
material. 

 Audiovisual i difusió del Banc d’ADN 
 Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi. 
 Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc d’ADN i 

altres relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes. 
 Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la ciutadania en 

general  perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar que els familiars 
dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per identificar els 
cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar. 
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Tercer. Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres de la 
Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del 
Parlament, Consell Comarcal i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona 
les desaparicions forçades del període 1936-1977. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels assistents.  
 
10. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA 
RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT. 
 
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la Conca del Ter, a la 
recuperació del cabal ecològic i a la reducció del transvasament, la qual és del contingut 
literal següent: 
 
“Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-
2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la 
Directiva Marc de l’Aigua (DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del Delta de l’Ebre, 
espai d'alt valor estratègic en les migracions d'aus entre Europa i Àfrica, amb l’aprovació 
del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol, 
que té el rebuig de gran part de la societat catalana demostrat en la gran manifestació 
feta a Amposta el passat 7 de febrer. 
 
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la seva 
preservació i reivindicació, volem posar de manifest la necessitat com a país de protegir i 
defensar el patrimoni natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu cabal, el seu estat 
ecològic i el seu reconeixement.  
 
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa 
del cabal del Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells comarcals i la 
Diputació de Girona el febrer de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a 
través dels embassaments i del constant transvasament d’aigua cap a altres conques 
internes catalanes, es troba sovint en unes condicions ecològiques extremadament 
precàries al seu pas per les comarques gironines.  
 
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori 
català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com 
s’ha fet públic des del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per  contribuir al 
desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem en un punt, en part 
a causa de períodes de sequera cada cop més freqüents, i en part pel sistemàtic 
transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en què des de les comarques 
gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de 
suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país. 
 
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. En 
aquest Pla de Gestió es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals de 
manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de 
Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de juliol de 2006, per d’aquesta 
manera poder augmentar la capacitat de transvasament i fer front a les obligacions de la 
privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166 hm3/any del riu Ter 
cap a la regió metropolitana de Barcelona.  
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Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa 
transvasar el 50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus 
problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les 
al·legacions presentades per diverses entitats al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma Aigua és Vida. 
 
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir nivells 
de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les entitats i 
organitzacions a l’entorn del riu Ter van provocar el compromís del Conseller de Medi 
Ambient i President de l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir progressivament el cabal 
del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l’any 2015 els 115 hm3 com a 
màxim. 
 
En el Pla es defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es defineix el 
sistema de gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques separadament, de 
manera que no perdin entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades per a cada conca, la 
conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment quan es parla de recursos i 
d’abastament. Si no es defineixen com dues entitats separades, es dóna a entendre que 
hi ha una única conca: el “sistema Ter-Llobregat”. 
 
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder aconseguir 
evitar que sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei franquista, 
vigent encara, tot i que també incomplerta sistemàticament, que no pas el que es preveu 
en el Pla de Gestió que es proposa des de l’ACA”. 
 
Per tot això, es proposa al Ple d’aquesta corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu Ter en el 
transvasament de la seva aigua. 
 
Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del Ter, la 
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i la plataforma Aigua és Vida de Girona al 
Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana 
de l’Aigua que les reculli totes en la redacció definitiva d’aquest Pla. 
 
Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del 
Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que treballen per a la gestió 
sostenible i la protecció de los recursos hídrics del nostre país i oferir suport als actes que 
s'organitzin per difondre la seva tasca. 
 
Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses d’aigua 
(superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu deteriorament i els permeti 
recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, per a preservar-ne el llegat per a les 
generacions futures.  
 
Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 signada 
pel govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la gestió de totes 
les masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a Catalunya i a Europa. L’aigua és 
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un bé públic i com a tal, la seva planificació i gestió ha d’estar regida per l’interès públic. 
No pot estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig. 
 
Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament existents a 
la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés constant, directe, 
continu i entenedor a les dades i informació sobre els cabals existents a cada moment; 
així mateix, augmentar el nombre d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i 
els seus principals afluents. 
 
Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de treball a nivell 
català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui la finalitat de buscar 
solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt del país. 
 
Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al Consorci del Ter, a la Junta Central 
d’Usuaris d’aigües del Baix Ter i a la Plataforma Aigua és Vida de Girona." 
 
D’acord amb l’esmentat, es proposa al Ple:  
 
Primer.  Aprovar la moció de suport a la Conca del Ter, a la recuperació del cabal 
ecològic i a la reducció del transvasament. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca,  al Consorci del 
Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida de 
Girona, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua  als efectes corresponents. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels assistents.  
 
11. MOCIÓ  DE  SUPORT  AL  PACTE  NACIONAL  PER  A  UNA SOCIETAT DIGITAL 
A CATALUNYA. 
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació 
de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, 
l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de 
les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà 
de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més 
intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que 
impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
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Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel 
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat 
Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els 
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
  
- El  desplegament  i  la  gestió  coordinada  d’infraestructures  tecnològiques  i  de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
 
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una 
administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a 
les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 
 
- L’adopció   de   mesures   i  d’eines   tecnològiques   conjuntes   en  l’àmbit   de  la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 
 
- El  desenvolupament  de  la  Indústria  4.0,  difonent  entre  el  teixit  empresarial  
la importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per 
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries. 
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa:   
 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i 
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte. 
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per unanimitat dels assistents.  
 
12. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
24.11.16 Llicència OVP amb inflables. 
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29.11.16 Llicència OVP amb torets infantils. 
30.11.16 Autorització CCR contractació formigó. 
30.11.16 Sol·licitud subvenció tractament vegetació. 
02.12.16 Requeriment formal al CCR relació  maquinària recollida residus. 
02.12.16 Requeriment formal a Vigfa Residus SLU relació maquinària recollida 

residus. 
02.12.16 Requeriment formal a Vigfa Residus SLU informació contractes de 

treballadors als afecti la subrogació del servei de recollida de residus. 
12.12.16 Convocatòria Junta de Govern Local 14.12.2016. 
13.12.16 Petició nomenament interventora accidental. 
13.12.16 Petició nomenament secretària accidental.  
14.12.16 Aprovació prèvia construcció aparcament al complex hoteler Puigfrancor. 
14.12.16 Recusació instructor procediment sancionador i de restauració.  
16.12.16 Recusació dels secretari i arquitecte procediment sancionador i de 

restauració.  
23.12.16 Delegació de funcions de tresorera.  
27.12.16 Convocatòria Junta de Govern Local 30.12.2016. 
27.12.16 Convocatòria Ple ext. 30.12.16 
30.12.16 Pròrroga de suspensió provisional d’ocupació de l’expedientat en expedient 

disciplinari per un nou termini d’un mes.  
02.01.17 Tramesa expedient i nomenament de lletrat recurs 385/2016. 
16.01.17 Convocatòria Junta de Govern Local 18.01.17 
23.01.17 Requeriment documentació complementària Càmping Xenturri SL. 
24.01.17 Informe favorable a la comissió de serveis del secretari.  
24.01.17 Pròrroga de suspensió provisional d’ocupació de l’expedientat en expedient 

disciplinari per un nou termini d’un mes.  
25.01.17 Resultat de la prova de mesurar l’immissió sonora de generador 
26.01.17 Convocatòria ple ordinari 31.01.17.  
26.01.17 Convocatòria Junta de Govern Local 31.01.2017. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
13. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
2016/21 23 de novembre de 2016 
2016/22 14 de desembre de 2016  
2016/23 30 de desembre de 2016  
 
El Ple de l’Ajuntament pren coneixement dels acords. 
 
14. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde informa de l’acord del Consell Comarcal del Ripollès pel qual dóna suport a 
la moció per reclamar a l’ACA la finalització de les obres del projecte de col·lectors en alta 
del municipi de Llanars a l’EDAR de Camprodon i la reparació de les obres executades. 
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15. PRECS I PREGUNTES. 
 
1. El Sr. Xavier Guitart esmenta un requeriment de la Generalitat en relació amb les 

condicions del pavelló vell i pregunta si s’ha contestat. També pregunta on està 
previst fer el ball de carnaval.  

 
El Sr. Alcalde respon que  la resposta està preparada informant favorablement sobre 
els aspectes que es demanen d’acord amb l’informe del Mossos d’Esquadra lliurat pel 
ball de cap d’any i amb els criteris del tècnics municipals. Afirma que són conscients 
de les mancances de la instal·lació que no són obstacle per donar aquest resposta 
formal.  
 
La Sra. Anna Colomer respon que està previst fer la revetlla de carnaval en una carpa 
que s’instal·larà a la Plaça de la Vila.  
 

2. La Sra. Laura Costa s’interessa per l’estat de dues actuacions que estan pendents 
de pagament.  

 
El Sr. Alcalde respon que ja s’ha aprovat el seu pagament.  
 

3. El Sr. Alcalde explica que el Sr. Secretari de l’Ajuntament ha sol·licitat el seu trasllat 
en comissió de serveis a un altre ajuntament i s’ha informat favorablement per part de 
l’Ajuntament de Camprodon, motiu pel qual en breu termini passarà a prestar els seus 
serveis en el seu nou destí i acumularà la secretaria d’aquest Ajuntament el temps 
necessari fins que es pugui cobrir el servei de forma estable i adequada. Afirma que 
totes les persones que integren l’Ajuntament li expressen  el seu agraïment pels onze 
anys de dedicació i vol deixar constància en l’acta d’aquesta sessió.  

 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:30 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
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