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ACTA NÚM. PLE2015/14 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE 
DESEMBRE DE 2015 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:03 hores del dia 1 de desembre de 2015, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia de la convocatòria: 
 
ACTES: 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.  
 
PROPOSTES D’ACORD: 
2. APROVACIÓ PROVISIONAL DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA 

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

3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL 
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL DEL RIPOLLÈS. 

4. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AL SECRETARI DE 
L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT D’ADVOCAT. 

5. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
29.9.2015 DE DETERMINACIÓ DE MESURES EN MATÈRIA DE JORNADA I 
HORARIS DE TREBALL. 

 
MOCIONS 
6. MOCIÓ DEL GRUP “TOTS PER CAMPRODON”  PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 

LA TORRE DE COLL DE BUCS I PER INVERSIONS ALS POBLES DE BEGET I 
ROCABRUNA. 
 

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

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

Assistents: 
 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JORDI BERDALA VIDAL 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. alcalde sotmet a la consideració del Ple les actes de les sessions celebrades els 
dies 29 de setembre (ordinària), 27 d’octubre i 23 de novembre de 2015  
(extraordinàries). 
 
El Sr. Esteve Pujol indica que ha detectat una errada en l’acta del dia 27 d’octubre, en el 
primer paràgraf de la pàgina 12, on diu “El dia 20/06/2015 la Generalitat va notificar 
oficialment que no es faria la torre”, ha de dir “El dia 24/04/2015 la Generalitat va notificar 
oficialment que no es faria la torre”.  
 
Amb la correcció indicada, les tres actes resulten aprovades per unanimitat dels 
assistents.  
 
2. APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ 
PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS A CAMPRODON SEGONS EL QUE ESTABLEIX 
LA LLEI 5/2003. 
 
Atès que la Diputació de Girona va concedir a  l’Ajuntament de Camprodon l’assistència 
tècnica per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals,  
 
Atès que en data 20 de maig de 2015 es van rebre els plànols elaborats per tècnics del 
Consell Comarcal del Ripollès com a encàrrec de la Diputació de Girona, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR provisionalment els plànols de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, presentats per la Diputació de 
Girona. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic els plànols presentats per la Diputació de Girona.  
 
T ercer.- DEMANAR informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General de 
Medi Natural.  
 
Transcorregut el termini d’informació pública i rebut l’informe favorable del Servei de 
Prevenció d’Incendis de la Direcció General de Medi Natural, els acords es consideraran 
aprovats definitivament  si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Quart.- TRAMETRE a la Diputació de Girona i al Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Direcció General de Medi Natural els acords precedents. 
  
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
que integren el Ple de l’Ajuntament.  
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3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A 
L'ESPAI D'INTERÈS NATURAL DE L'ALTA GARROTXA.  
 
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal 
adoptar dins d’aquest exercici.  
 
Vista la modificació del estatuts reguladors del Consorci per a l’espai d’interès natural de 
l’Alta Garrotxa aprovats pel Consell Plenari del Consorci de l’EINAG celebrat el 4 de maig 
de 2015. 
 
Al Ple es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci per a l’espai d’interès 
natural de l’Alta Garrotxa acordada pel Consell Plenari del Consorci de data celebrat el 4 
de maig de 2015, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels 
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats 
Locals.   
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
que integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
4. PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AL SECRETARI DE 
L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT D'ADVOCAT. 
 
Vista la petició de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocat, fora de 
l’horari establert, formulada pel Sr. Luis López i Garcia, funcionari d’administració local 
amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala de secretaria intervenció, amb plaça 
de Secretari (classe segona) en propietat en aquesta corporació municipal des del dia 
16/11/2015.  
 
Atès que el peticionari desenvolupa la seva tasca funcionarial en  règim de dedicació 
ordinària i no existeix col·lisió horària ni dedicació a l’activitat d’advocat d’un número 
d’hores setmanals superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària en la Corporació, 
no produint-se vulneració dels articles 1.3 ni 12.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.  
 
Atès que  de conformitat amb la normativa legal vigent no hi ha impediment per a 
l’exercici lliure de l’advocacia per compte propi, sempre i quan es realitzi complint els 
requisits i limitacions següents:  
 
1. L’activitat es realitzarà de manera que no impedeixi o entorpeixi l’estricte compliment 

dels seus deures amb l’Ajuntament,  ni  pugui comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 

2. No serà possible reconèixer compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades 
relacionades directament amb els assumptes sotmesos a informe, direcció, ajuda 
financera o control d’aquest Ajuntament.  

3. Incompatibilitat d’exercir les activitats enumerades a l’article 12 de la Llei 53/1984.  
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4. Prohibició de la invocació de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat 
privada, segons l’establert a l’article 15 de la Llei 53/1984.  

 
Considerant que la present autorització de compatibilitat caducarà en cas de canvi de lloc 
de treball en aquesta Corporació, així com en el moment en que es modifiquin les 
circumstàncies de l’actual concessió i acord, o es vulneri allò disposat en els articles 
mencionats de la Llei 53/1984 i el seu reglament.  
 
Al Ple de l’Ajuntament es proposa:  
 
Primer.- CONCEDIR  autorització de compatibilitat al Sr. Luis López i Garcia, funcionari  
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala de secretaria 
intervenció, amb plaça de Secretari de classe segona d’aquest Ajuntament, per a  
l’exercici de l’activitat privada d’advocat, sempre i quan la realitzi en els termes exposats, 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i els seu reglament de desenvolupament aprovat 
per RD 598/85, de 30 d’abril.  
 
Segon.- Aquesta autorització caducarà en cas de canvi de lloc de treball en la Corporació,  
així  com en el moment en que es modifiquin les circumstàncies de l’actual concessió o 
en el cas de que es vulneri allò disposat en la normativa sobre incompatibilitats vigent.  
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA  per unanimitat dels onze membres 
que integren el Ple de l’Ajuntament.  
 
5. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
29.9.2015 DE DETERMINACIÓ DE MESURES EN MATÈRIA DE JORNADA I HORARIS 
DE TREBALL. 
 
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en sessió de data 29 de setembre de 
2015 va prendre el següent acord:  
 
“Determinació de mesures en matèria de jornada i horaris de treball. 
 
En el BOE, núm. 224, del 18 de setembre de 2015, s’ha publicat la Resolució de 16 de 
setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual es 
modifica la de 28 de desembre de 2012, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre 
jornada i horaris de treball al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus 
organismes autònoms. 
 
Mitjançant aquesta modificació s'inclou la transposició tècnica de les mesures en matèria 
de permisos i vacances regulades en el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel 
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de 
l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia. 
 
Aquesta resolució estableix el criteri per tal d’atorgar els dies addicionals de vacances en 
funció dels anys d’antiguitat.  
  

-   Quinze anys de servei: Vint-i tres dies hàbils. 
-   Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils. 
-   Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils. 
-   Trenta o més anys de servei :Vint-i-sis dies hàbils. 
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També estableix que al llarg de cada any els empleats públics tindran dret a gaudir de sis 
dies de permís per assumptes particulars, sense perjudici de la concessió dels restants 
permisos i llicències establertes en la normativa vigent. Així mateix, els empleats públics 
tindran dret a gaudir de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars des del 
dia següent al del compliment del sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia 
addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. Aquests dies no podran acumular-
se als períodes de vacances anuals. El personal podrà distribuir aquests dies a la seva 
conveniència, prèvia autorització dels seus superiors i respectant sempre les necessitats 
del servei. Quan per aquestes raons no sigui possible gaudir de l'esmentat permís abans 
de finalitzar el mes de desembre, es pot concedir fins al 31 de gener següent. Sense 
perjudici de l'anterior, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, els dies de 
permís per assumptes particulars així com, si és el cas, els dies de permís previstos en 
l'apartat següent, podran acumular-se als dies de vacances que es gaudeixin de forma 
independent. 
 
I a aquest respecte disposa que els dies addicionals de vacances corresponents a l'any 
2015 resultants de l'aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret llei 
10/2015, de 11 de setembre, es podran gaudir de manera independent, en els termes que 
estableix el segon paràgraf de l'apartat 9.3 de la Resolució de 28 de desembre de 2012, 
per la qual es dicten Instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei 
de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics 
 
Atès que aquesta Resolució no és directament aplicable als ens locals, cal que 
l’Ajuntament acordi la seva aplicació en l’àmbit municipal per a determinar les mesures en 
matèria de jornada i horaris de treball que hi contempla. 
 
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 l’aplicació a tot el personal al servei de l’Ajuntament de Camprodon i els 
seus organismes autònoms de les mesures en matèria de jornada i horaris de treball que 
es regulen en la Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques, transcrites en la part expositiva d’aquest acord, sense 
perjudici de l’aplicació dels horaris pactats en el vigent conveni col·lectiu del personal 
laboral.   
 
2n. TRASLLADAR la present resolució al servei de nòmines, a Intervenció i a Tresoreria. 
 
3r.- SOTMETRE  la present resolució a la ratificació del Ple en la primera sessió ordinària 
que celebri.” 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de setembre de 21015 
en els seus mateixos termes.  
 
6. MOCIÓ DEL GRUP "TOTS PER CAMPRODON"  PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
TORRE DE COLL DE BUCS I PER INVERSIONS ALS POBLES DE BEGET I 
ROCABRUNA. 
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És imprescindible la construcció de la Torre de Coll de Bucs, per raons d’equilibri 
territorial i de justícia, que ha de donar serveis a més de la meitat del municipi de 
Camprodon, concretament a Beget, Rocabruna, Salarsa, Bolòs i Font Rubí, amb serveis 
de TDT, telefonia mòbil i banda ampla. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Camprodon en data 14 de desembre de 2012 en va reclamar la 
seva urgent construcció. El Parlament de Catalunya per dues vegades i per unanimitat, 
30/05/2012 i 15/05/2013, va instar al Govern a construir aquest centre de comunicacions 
amb celeritat. 
 
Des del 2009 la Generalitat disposa dels terrenys i dels permisos per construir la torre. 
 
Malgrat tots els requeriments i tenir-ho programat, el Govern de Catalunya es desdiu dels 
seus compromisos, i pretesament per culpa de les retallades de la crisi, no pensa 
construir la torre. 
 
És inconcebible aquesta actitud si ens atenem als perjudicis que provoca a una gran part 
de la població i a l’activitat econòmica del nostre municipi. 
 
Tot i cercant altres alternatives, l’Ajuntament no pot acceptar i quedar-se amb una actitud 
submisa davant d’aquesta negativa actuació del nostre Govern. La Generalitat no pot 
defugir les seves responsabilitats i l’Ajuntament ha de lluitar, requerir i fer possible que 
d’una vegada per totes, aquesta torre es construeixi per qui té la competència i obligació 
de fer-ho. 
 
Lligat amb aquest tema, l’Ajuntament va acordar en data 23/09/2011, previ acord amb els 
veïns afectats, destinar unes subvencions del PUOSC que anaven destinades a obres a 
Rocabruna i Beget a ajudar a finançar a la Generalitat la construcció de la Torre de Coll 
de Bucs. 
 
Davant la possibilitat de perdre les subvencions esmentades, en no haver començat, ni 
tenir intenció de fer-ho, la Generalitat la construcció de la torre, el Ple d’aquest 
Ajuntament de 17/09/2015, amb els vots favorables dels dos grups de govern (Junts per 
Camprodon i +Camprodon/ERC) va acordar destinar aquestes subvencions a 
l’arranjament dels carrers Sant Roc i Isaac Albèniz de Camprodon.  
 
Aquest fet torna a ser lesiu pels veïns d’aquests nuclis perquè no tenen la torre 
construïda, i ara, a més a més, és desvien uns recursos que havien d’anar per obres ben 
necessàries als pobles de Beget i Rocabruna. 
 
Els veïns de Beget, Rocabruna, Salarsa, Bolós i Font Rubí és mereixen quelcom més que 
els incompliments reiterats del Govern de Catalunya, necessiten compromisos ferms més 
que promeses benintencionades. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat, d’acord amb els compromisos adquirits i els 
repetits mandats del Parlament, que s’executin les obres de construcció de la torre de 
telecomunicacions de Coll de Bucs amb la màxima urgència. 
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Segon.- EMPRENDRE, d’una forma coordinada amb els veïns, les accions que siguin 
necessàries per aconseguir l’exposat en el punt primer. 
 
Tercer.- ADQUIRIR el compromís de destinar en el Pressupost municipal del 2016 una 
partida en el capítol d’inversions de 132.619,03 € per a l’actuació “Zona d’aparcaments de 
Rocabruna”. 
 
Quart.- ADQUIRIR el compromís de destinar en el Pressupost municipal del 2016 d’una 
partida en el capítol d’inversions de 86.785,77 € per a l’actuació “Pavimentació de carrers 
a Beget”. 
 
Cinquè.- ESTABLIR, en l’exercici 2016, dues xarxes de wifi urbanes al pobles de Beget i 
Rocabruna. 
 
Sisè.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord al M.H. President de la Generalitat, a la 
M.H. Presidenta del Parlament, als Grups Parlamentaris, a la Diputació de Girona, al 
Consell Comarcal del Ripollès, a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i als veïns 
afectats. 
 
El Sr. Esteve Pujol, en nom del seu Grup, efectua la defensa de la moció i remarca la 
necessitat de continuar defensant les inversions en els nuclis de població.  
 
El Sr. Alcalde troba políticament correcta la proposta però discrepa d’algunes de les 
afirmacions que hi conté, com per exemple que es parli d’actitud submisa quan el cert és 
que hi ha un compromís públic de l’Ajuntament de fer la torre de Coll de Bucs; o que es 
digui que el fet de destinar la subvenció del PUOSC als carrers Sant Roc i Isaac Albéniz 
és lesiu pel veïns del nuclis. Insisteix en que s’està treballant per la torre de 
comunicacions i s’està a prop de que sigui una realitat. Considera comprensible que els 
membres de l’anterior equip de govern estiguin dolguts amb la Generalitat per haver 
descartat l’actuació malgrat la feina molt ben feta per l’anterior alcalde; però la seva opció 
no  és barallar-se amb la Generalitat sinó trobar solucions per fer la torre com a prioritat 
número 1. Afirma que la resposta que s’ha de donar als veïns dels nuclis des de 
l’Ajuntament és que es mantenen els compromisos però tenint en compte que les 
prioritats actuals dels nuclis de Beget i Rocabruna no són les  mateixes que l’any 2007 i 
que les circumstàncies han canviat; motiu pel qual, votaran en contra de la moció, però 
mantindran els compromisos exactament tal i com es van anunciar en funció de les 
actuals necessitats del nuclis.  
 
El Sr. Esteve Pujol posa de relleu que el seu Grup, Junts per Camprodon, és l’opció 
majoritària d’acord amb el resultat de les eleccions municipals i tenen una actitud positiva 
en vers la gestió de l’Ajuntament i aquesta moció n’és una mostra, la primera de moltes 
que vindran. Indica que estan enfadats amb la Generalitat  perquè ha defraudat els veïns 
dels nuclis afectats per la situació que havia de solucionar la torre de comunicacions i que 
ara encara tenen més necessitats que tenien l’any 2007 d’execució de les actuacions 
programades als nuclis. Afirma que calen fets i no paraules  i per això proposen 
l’adquisició de compromisos concrets acordats pel Ple.  
 
El Sr. Alcalde respon que des de l’any 2007 hi ha hagut temps suficient i no haver de 
posar presses pel 2016. Referma el compromís de construir la torre de comunicacions i 
conclou serà l’equip de govern amb la participació dels veïns qui determinarà les 
actuacions a realitzar.  
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Sotmesa la proposta a votació resulta REBUTJADA per sis vots en contra, dels membres 
de l’equip de govern (Tots per Camprodon i +Camprodon-Esquerra)  i cinc vots a favor 
(Junts per Camprodon).    
 
7. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
28.09.15 Comunicació prèvia activitat de perruqueria Pl. Carme, 11 PB. 
02.1015 Modificació horari laboral Llar d’Infants.  
09.10.15 Contracte manteniment de la caldera calefacció escola Dr. Robert.  
09.10.15 Comissió de serveis Maria Güell Teixidor jornada “Càlcul del cost efectiu 

dels serveis”.  
14.10.15 Convocatòria Junta de Govern Local extra. 16.10.2015. 
20.10.15 Requeriment de documentació complementària. Exp.: 050301.01-2015/6. 
22.10.15 Contracte de suport personal de neteja a temps parcial.  
23.10.15 Convocatòria Junta de Govern Local extra. 27.10.2015. 
23.10.15 Convocatòria Ple extra. 27.10.2015. 
27.10.15 Comunicació prèvia canvi titularitat activitat Pl. Dr. Robert, 8 PB. 
27.10.15 Comunicació prèvia activitat GLP càmping Xenturri.  
27.10.15 Comunicació prèvia activitat habitatge d’ús turístic can Simonet (casa B).  
27.10.15 Comunicació prèvia activitat venda al detall c/. València, 55 PB.  
30.10.15 Compromís de finançar cost contractació auxiliar subvenció SOC. 
30.10.15 Aprovació memòria “Rehabilitació per museu municipal en edificis de cal 

Marquès i convent del Carme.  
04.11.15 Aclariment sobre actuacions del Cadastre.  
06.11.15 Lloc dels actes i col·locació de propaganda electoral.  
06.11.15 Convocatòria Junta de Govern Local 11.11.2015. 
10.11.15 Acord d’inici procediment contractació obra “Pavimentació dels carrers 

Isaac Albéniz i Sant Roc”. 
10.11.15 Requeriment documentació complementària mas el Grau.  
11.11.15 Comunicació prèvia activitat habitatge d’ús turístic Pg. Muralla, 6 1r 4a.  
11.11.15 Revocació del decret 30.10.2015 contractació 1 auxiliar amb subvenció 

SOC.  
11.11.15 Contractació laboral a temps parcial Llar d’Infants per baixa d’IT.  
12.11.15 Delegació d’alcaldia per raó de vacances.  
13.11.15 Acord de licitació contractació obra. “Pavimentació dels carrers Isaac 

Albéniz i Sant Roc”.  
16.11.15 Contractació laboral a temps parcial per reforç Llar d’Infants.  
16.11.15 Nomenament interventora accidental.  
17.11.15 Comunicació prèvia canvi titularitat activitat Ctra. Sant Joan, 5 BIS PB. 
17.11.15 Requeriment documentació habitatge d’ús turístic c/. València, 1.  
19.11.15 Contracte laboral interí Oficina de turisme per bai d’IT.  
19.11.15 Convocatòria ple extraordinari 23.11.2015. 
23.11.15 Aprovació inicial PE urbanístic càmping Xenturri.  
23.11.15 Compromís de finançar cost contractació 1 peó subvenció SOC. 
25.11.15 Convocatòria ple ordinari 1.12.2015. 
25.11.15 Convocatòria Junta de Govern Local ordinària 1.12.2015. 
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Es fa especial esment, donada la seva transcendència, del Decret de 16.11.15, pe qual 
es va formalitzar el nomenament d’interventora accidental a la funcionària de carrera Sra. 
E. Glòria Escolà, motivat per les circumstàncies que s’han produït.  
 
El Sr. Esteve Pujol, en relació al Decret d’11.11.15 , de revocació del decret 30.10.2015 
pel qual es va aprovar la contractació d’un auxiliar administratiu amb subvenció SOC, 
indica que l’Ajuntament es va acollir a aquest programa en data 30/06/2015 i sobta molt 
que en tot aquest temps no s’hagi pogut trobar algun candidat que cobrís les necessitats 
plantejades.  
 
El Sr. Alcalde respon que la convocatòria de places la va fer el SOC i la selecció va anar 
a càrrec de l’Oficina de Treball i Ripollès Desenvolupament per a cobrir tasques 
administratives amb un cert nivell informàtic, però les persones seleccionades, entre les 
quals  no hi havia cap del municipi,  no reunien les condicions exigides; i per això es va 
desistir.  Espera que amb la nova convocatòria es pugui cobrir alguna plaça per treballs 
de suport a la brigada.   
  
El Ple es dóna per assabentat.    
 
8. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple dels acords aprovats en les sessions celebrades per la 
Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària del Ple, que consten 
en les actes següents, degudament aprovades:  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
2015/24 17 de setembre de 2015  
2015/25 29 de setembre de 2015  
2015/26 16 d’octubre de 2015  
2015/27 27 d’octubre de 2015  
2015/28 11 de novembre de 2015 
 
El Ple es dóna per assabentat.    
 
9.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA  
 
9. a) Es dóna compte de l'informe d'intervenció sobre el seguiment del pla d'ajust, 
tercer trimestre 2015, tramès al Ministerio de Hacienda. 
 
En compliment del que disposa l’article 10 del RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (FFPP), i d’acord amb el que 
regula l’article 10 de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es dóna compte al 
Ple de l’informe d’intervenció remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat.    
 
9. b) Es dóna compte de l’informe d'intervenció sobre el càlcul del cost efectiu dels 
serveis, 2014. 
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En compliment del que disposa l’article 116 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, es dóna compte al Ple de l’informe 
d’intervenció sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis, 2014, tramès al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple es dóna per assabentat.    
 
9 c). Es dóna compte dels informes trimestrals del període mitjà de pagament 
corresponent al tercer trimestre de 2015. 
 
Es dóna compte de la informació comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relativa als càlculs del període mitjà de pagament i les ràtios de les operacions 
pagades i de les operacions pendents de pagament corresponents al tercer trimestre de 
l’any 2015 segons el RD 635/2014, de 25 de juliol. 
 
El Ple es dóna per assabentat.    
 
9 d). Es dóna compte de la informació de l'execució del pressupost corresponent al 
tercer trimestre de 2015. 
 
En compliment del que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es 
dóna compte al Ple de l’informe de seguiment d’execució del pressupost corresponent al 
tercer trimestre de 2015, que es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica del dia 28 d’octubre de 2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat.    
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Jordi Berdala demana informació sobre la situació de crisi en què es troba la 

Mancomunitat.  
 

El Sr. Xavier Juncà, en la seva qualitat de President de la Mancomunitat, explica que, 
com a dades positives,  es va aprovar el pressupost per 2016 i s’ha tornat a incorporar 
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries; però reconeix que hi va haver una certa 
controvèrsia en la negociació del pressupost que finalment es va resoldre aprovant 
una proposta de mínims a la qual s’aniran incorporant les altres actuacions a mesura 
que es compti amb el finançament necessari.  
 
El Sr. Berdala interpreta que la situació s’ha produït per manca de lideratge per no 
haver consensuat el pressupost.  
 
El Sr. Alcalde manifesta l’aposta de l’Ajuntament de Camprodon a favor de potenciar 
la Mancomunitat.  
 
El Sr. Juncà indica que s’ha trobat una manca de confiança dels municipis envers la 
Mancomunitat i explica que la primera actuació va consistir en optimitzar recursos 
amb el tancament i unificació de l’Oficina de Turisme i replantejar les actuacions en 
funció de la participació de tots els municipis.  
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Pregunta el Sr. Berdala  si la Mancomunitat no participa en la Fira de la Puríssima.  
 
Respon el Sr. Alcalde que aquest any, des de l’Ajuntament, s’ha optat per a recuperar 
la Fira i després, en funció dels resultats ja es veurà si hi participa la Mancomunitat.  
 

2. El Sr. Joan Faig posa de manifest que hi havia unes bombones situades prop de la 
llar d’infants que podrien comportar perill.  

 
El Sr. Jordi Batchelli afirma que ja es van retirar.  
 

3. El Sr. Xavier Guitart pregunta si està previst habilitar una partida al pressupost per a 
l’adopció de mesures de seguretat al Pavelló Vell que no suposaria una gran 
inversió.  

 
El Sr. Alcalde explica que es van aturar les actuacions fins que s’ha tingut el resultat 
de les mesures del pivotatge en una de les parets que han estat negatives i ara s’ha 
de cercar una solució que s’ha d’estudiar bé. Afirma que aquest equipament es 
continua considerant  bàsic pel municipi.  
 

4. El Sr. Joan Faig pregunta per quan està previst executar la fase de les obres de 
millora de l’Oficina de Turisme que està pendent.  

 
Respon el Sr. Jordi Batchelli que s’està executant dins de les obres de Cal Marqués, 
tal com estava previst.  
 
El Sr. Alcalde explica que les obres de Cal Marqués van a bon ritme i es preveu que 
estiguin acabades a final d’any i es pretén continuar l’execució de la fase restant amb 
el finançament del FEDER – POCTEFA que s’ha demanat a través de l’associació 
transfronterera País d’Art i d’Història, amb l’esperança de que es pugui acabar 
aquesta legislatura.  
 

5. El Sr. Berdala pregunta a què es deu la reducció de la subvenció que ha atorgat 
l’Ajuntament per al curs d’esquí que desenvolupa l’IES, de 1.000 a 500 euros.  

 
El Sr. Alcalde explica que aquesta activitat estava aturada i des de l’Ajuntament es va 
animar a continuar-la oferint suport econòmic i indicant que també es subvencionaria 
l’escola, però sembla que s’ha interpretat malament i s’haurà de reconduir i explicar-lo 
més bé.   

 
No havent altres assumptes a tractar, quan passen quatre minuts de les nou del vespre,  
el Sr. Alcalde President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en 
dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


