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ACTA NÚM. PLE 2013/9 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE 
NOVEMBRE DE 2013 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:03 hores del dia 29 de novembre de 2013, 
es reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 

per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.   
2. PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR AMB JURISDICCIÓ AL 

TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 1/2013 DE MODIFICACIÓ DEL 

PRESSUPOST  PER SUPLEMENT DE CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS, 
GENERACIÓ DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DE DIFERENTS 
GRUP DE FUNCIÓ. 

4. PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A 
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

5. HABILITACIÓ DE LOCALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.  
6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 

LLANARS I CAMPRODON PER L’APROFITAMENT D’IAGUA DE  CONSUM DE 
LES POBLACIONS. 

7. RATIFICACIÓ ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 
SOSTENIBLE (PAES).   

8. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
9. DONACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
10. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA 

 Decret de nomenament de presidents d’Àrea de Gestió Municipal.  
 Informació d‘execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 2013.  

11. PRECS I PREGUNTES 
 

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

Assistents: 
 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
FRANCISCO REPISO MUÑOZ 
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1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes de les sessions 
anteriors celebrades en dates 4 d’octubre de 2013 ordinària, i 25 d’octubre de 2013 
extraordinària, que resulten aprovades per unanimitat dels assistents.  
 
2. PROPOSTA D'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR AMB JURISDICCIÓ AL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
 
Atès que la Llei Orgànica 6/1985, de 1 juliol, del Poder Judicial, i el Reglament 3/1995, de 
Jutges de Pau, regulen la intervenció en la elecció dels Jutges de Pau i del seus 
substituts dels plens de les Corporacions respectives. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per 
la Sala del Tribunal de Superior de Justícia corresponent, havent de recaure el 
nomenament en les persones escollides per l'Ajuntament tal com preveu l'article 101.1 de 
la Llei Orgànica esmentada. 
 
El procediment per a l'elecció dels Jutges i dels seus substituts és l'establert al apartat 
segon de l'article 101 de la Llei Orgànica el Poder Judicial, és el següent: 
 
L'Òrgan competent per a l'elecció és el Ple de la Corporació, es requereix el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits entre les persones que, reunint les 
condicions legals, així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple triarà lliurament. 
 
Amb aquesta finalitat s'ha  fet públic el contingut d'aquest precepte legal i s'ha concedit un 
termini de vint dies per a la presentació de sol·licituds. 
 
Durant el termini habilitat s’ha presentat una única sol·licitud, essent per tant inviable 
proposar nomenament de Jutge de Pau substitut. 
 
En relació al article 302 i 303 de la pròpia Llei Orgànica, per ser nomenat Jutge de Pau 
titular o substitut es requereix tenir nacionalitat espanyola, major d'edat, no estar 
impossibilitat físicament o mentalment per al desenvolupament de la carrera judicial, no 
estar condemnat per delicte dolós i estar en ple exercici dels drets civils. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- PROPOSAR com a Jutge de Pau titular al Sr. Pere Ignasi Isern Pascal, amb 
D.N.I.40.261.105, per a desenvolupar les funcions que la Llei Orgànica del Poder Judicial 
atribueix a aquests càrrecs. 
 
Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a la persona interessada i en cas de que aquesta 
acceptes el càrrec que el Ple els proposa notificar-ho a la Sala de Govern del Tribunal de 
Superior de Justícia de Catalunya, perquè procedeixi, si ho creu oportú, al seu 
nomenament.  
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3. EXPEDIENT 1/2013 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS PER MAJORS INGRESSOS, GENERACIÓ DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT DE DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ. 
 
A la vista del desenvolupament de les operacions comptables, i en atenció a les necessitats 
que es deriven del compliment i execució d'obres i serveis municipals, hom estima procedent 
tramitar expedient de modificació del pressupost de la Corporació en vigor, per suplement de 
crèdits, generació de crèdit i transferències de crèdit de diferents grup de funció,  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 major despesa prevista prové de majors ingressos efectivament 
consolidats per import de 80.000’-€, i de  la transferència de crèdit de diferents grups de 
funció per un import de 29.000’-€, que es relacionen en la Memòria de l’Alcaldia que 
acompanya la proposta. La suma dels majors ingressos i de la transferència de crèdits 
anivellen la major despesa prevista en el pressupost de despeses.   
 
La modificació proposada és la següent : 
 
A) INCREMENT DE DESPESES: 109.000’-Euros 
 
A1.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT :   84.000,- € 
A2.- GENERACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 25.000.- € 
 
B)  - PROCEDÈNCIA DELS FONS: 109.000’-Euros 
 
MAJORS INGRESSOS :  80.000,- € 

 
TRANSFERÈNCIA  DE CRÈDIT DE DIFERENTS 
GRUPS DE FUNCIÓ:  

 
29.000,- € 

 
Atès que les modificacions de crèdits proposades responen a necessitats que no 
permeten llur ajornament fins el proper exercici. 
 
Atès 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 del Sr. Secretari 
Interventor i tenint en compte que no significa modificació ni detriment  dels serveis 
afectats. 
 
Es proposa al Ple d’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 1/2013 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l'entitat de l'exercici 2013, en els termes assenyalats anteriorment, restant el pressupost 
definitiu segons el següent resum per capítols: 
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I N G R E S S O S 
Cap. DENOMINACIÓ  P. INICIAL MODIFICACIONS P. DEFINIT. 
  AUGMENTS DISMINUC. TOTAL
A) OPERACIONS CORRENTS  
I Impostos directes 1.297.580,57 60.000,-  1.357.580,57
II Impostos indirectes 70.000,00  70.000,00
III Taxes i altres ingressos 1.100.938,61  1.100.938,61
IV Transferències corrents 636.469,11 20.000,-  656.469,11
V Ingressos patrimonials 1.703,67  1.703,67
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Alienació d’inversions reals 532.303,40  532.303,40
VII Transferències de capital 472.760,00  472.760,00
VIII Actius financers 9.000,00  9.000,00
IX Passius financers 0,00  0,00
 TOTAL 4.120.755,36 80.000,-  4.200.755,36

 
D E S P E S E S 
A) OPERACIONS CORRENTS  
I Despeses de personal 901.398,40 18.780,-  920.178,40
II Despeses  b. corrents  serveis 1.429.320,97 84.400,- 19.000,- 1.494.720,97
III Despeses financeres 170.171,24  170.171,24
IV Transferències corrents 69.947,34 4.215,- 10.000,- 64.162,34
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
VI Inversions reals 535.950,00  535.950,00
VII Transferències de capital 180.050,00 1.605,-  181.655,00
VIII Actius  financers 9.000,00  9.000,00
IX Passius financers 824.917,41  824.917,41
 TOTAL 4.120.755,36 109.000,- 29.000,- 4.200.755,36

 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de quinze dies als 
efectes d'examen i possibles reclamacions, amb publicació de l'edicte d'aprovació inicial en 
el Butlletí Oficial de la Província.  
 
En cas de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini, l'expedient s'entendrà 
definitivament aprovat, sense necessitat de cap altre acord. 
 
El Sr. Alcalde explica, en síntesi la proposta i diu que considera imprescindible  procedir a 
la modificació del pressupost municipal en els termes que s’hi contenen. Entén, no 
obstant, que els grups de  l’oposició no votin a favor per coherència amb la seva actitud 
vers el pressupost municipal al qual no van donar suport.  
 
El Sr. Xavier Collboni i el Sr. Daniel Birba, anuncien l’abstenció dels seus respectius 
grups, en coherència amb el posicionament adoptat en relació amb el pressupost 
municipal d’aquest exercici 2013.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor dels sis membres 
del grup socialista i les cinc abstencions dels membres de +Camprodon-ESQUERRA i 
CiU.   
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4. PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A 
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 17 de juny de 2011, es va constituir la Junta de 
Govern Local, d’acord amb el que disposa l’article 20.1.b)  de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local.  
 
Amb data 30 de setembre de 2011, el Ple va acordar la delegació de les competències 
que li són pròpies, a favor de la Junta de Govern,  amb les excepcions legals preceptives, 
a l’objecte d’atendre  les necessitats d’agilització de la gestió del municipi en aspectes tan 
significatius com la contractació, l’administració del patrimoni  i l’exercici d’accions 
judicials i administratives. En concret es van delegar a favor de la Junta de Govern les 
competències següents:  
 

a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
c) Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde. 
d) Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde. 
e) Adquisició i alienació de béns i drets, quan la seva competència no correspongui a 

l’Alcalde. 
f) La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada 

exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  I les 
tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives superi el 15% dels 
recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.  

 
Per sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre de 2013, que resol el recurs 
d’inconstitucionalitat núm. 1741/2004 es declara, en síntesi, que les sessions de la Junta 
de Govern Local que tractin sobre assumptes delegats pel Ple de l’Ajuntament seran 
públiques i s’ha de garantir que la deliberació d’aquest tipus d’assumptes es produirà en 
els mateixos termes que es produeix als plens (formació d’expedient, trasllat de 
convocatòria i propostes, torn d’intervencions, participació ciutadana, etc).  
 
Aquesta nova circumstància deixa sense efectes l’objectiu d’agilització de la gestió del 
municipi en els procediments objecte de la delegació de competències del Ple a favor de 
la Junta de Govern Local i, en conseqüència, resulta procedent que el Ple recuperi les 
competències delegades mitjançant acord de revocació, d’acord amb el que estableix 
l’article 13 .6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les formalitats que 
marca l’article 114.3 del Reglament d’organització, funcionament  i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.   
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- REVOCAR  l’acord de delegació de les competències pròpies del Ple a favor de 
la Junta de Govern Local, adoptat amb data 30 de setembre de 2011, pel qual, en 
concret,  es van delegar les competències següents: 
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a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
c) Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde. 
d) Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la seva competència no 

correspongui a l’Alcalde. 
e) Adquisició i alienació de béns i drets, quan la seva competència no correspongui a 

l’Alcalde. 
f) La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada 

exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.  I les 
tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives superi el 15% dels 
recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.  

 
Segon.- PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents. 
 
El Sr. Alcalde indica que, malgrat tractar-se de l’adequació a una resolució del Tribunal 
Constitucional, es pot entendre que, finalment, el Sr. Birba ha aconseguit el seu objectiu 
de recuperar les competències pel Ple abastament reivindicat. Explica que, per raons 
pràctiques i de coherència, resulta més adequat revocar la delegació que no pas haver de 
transformar algunes reunions de la Junta de Govern, pràcticament,  en sessions del Ple.  
 
El Sr. Birba confirma que ell ja havia advertit que es disminuïa la qualitat democràtica de 
la presa de decisions per la Junta de Govern, degut a la manca de participació de tots els 
membres del consistori i del públic interessat.  
 
 
5. HABILITACIÓ DE LOCALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.  
 
Vista la Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre el lloc de celebració de matrimonis civils pels alcaldes, (BOE 39 de 14 
de febrer de 2013) 
 
Vistes les propostes que han formulat davant l’alcaldia diferents establiments de 
restauració, especialitzats en celebracions de casaments, perquè es pugui celebrar la 
cerimònia en el lloc triat pels contraents.  
 
Atès que els locals proposat reuneixen les condicions de decòrum  i funcionalitat  
necessaris,  
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- AMPLIAR l’habilitació per a l’autorització de matrimoni civil per l’Alcalde o 
Regidor delegat, als locals següents:  
 

A. “Sala Serrat-Mariner”, mas el Mariner.  
B. “Sala dels miralls” de l’Hotel de Camprodon, Pl. Dr. Robert, 2.  
C. “Sala dels rellotges” Casa de Colònies “Torre del Coll”, C/. Sant Antoni, 13. 

 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones titulars dels locals habilitats.   
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6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
LLANARS I CAMPRODON PER L'APROFITAMENT D'IAGUA DE  CONSUM DE LES 
POBLACIONS. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Llanars i Camprodon per 
l’aprofitament d’aigua de consum de les poblacions. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Llanars i 
Camprodon per l’aprofitament d’aigua de consum de les poblacions. 
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA 
SOSTENIBLE (PAES). 
 
Vist el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) presentat per l’empresa Ecotècnics, 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar per raó d’urgència aquest Pla en sessió 
celebrada el passat 22 de novembre de 2013, 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR  l’acord d’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) presentat per l’empresa Ecotècnics. 
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat a l’acord precedent. 
 
El Sr. Josep Juncà explica que aquests plans obeeixen a l’objectiu de complir els límits de 
les emissions de CO2

  a l’atmosfera reduint-los l’any 2020 un 20%.  
 
El Sr. Xavier Collboni opina que s’ha de fer difusió del pla i conscienciar els diferents 
actors implicats, atès que l’Ajuntament només és responsable de 5 punts del 20% de 
reducció, mentre que els altres 15 punts han d’anar a càrrec dels particulars. Proposa que 
s’implementin mesures incentivadores per la reducció de la contaminació, del major 
espectre possible.  
 
 
8. 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.  
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08.10.13 Nomenament presidents àrea de Gestió Municipal. 
22.10.13 Formalització en règim de comunicació Annex III. Casanova Hnos., S.A. 
22.10.13 Comunicació prèvia activitat CT C/. València, 8 PB. 
24.10.13 Baixa rebut prestació dels servei de gestió de residus municipals. 
28.10.13 Comunicació prèvia activitat C/. Ferrer Bàrbara,44 PB. 
29.10.13 Contracte interí per substitució.  
29.10.13 Contracte interí per neteja SES Vila Riera.  
29.10.13 Contracte interí neteja Escola Dr. Robert-Pavelló Llandrius.  
29.10.13 Contracte de treball per jubilació parcial.  
29.10.13 Contracte interí per baixa d’IT.  
29.10.13 Jubilació voluntària. 
29.10.13 Contracte de treball de relleu.  
06.11.13 Contracte interí per baixa d’IT.  
13.11.13 Comunicació prèvia activitat C/. Nou, 15  PB. 
18.11.13 Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària, segons relació  18/11/2013. 
25.11.13 Delegació per a la celebració de matrimoni civil. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
9. 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  
2013/28  27 de setembre de 2013 
2013/29  11 d’octubre de 2013  
2013/30  18 d’octubre de 2013 
2013/31  25 d’octubre de 2013 
2013/32  8 de novembre de 2013 
2013/33  15 de novembre de 2013 
2013/34  22 de novembre de 2013 
 
El Sr. Jordi Batchelli demana informació sobre el contingut del conveni de l’aparcament 
del supermercat Esclat aprovat per la Junta de Govern el  8/11/13. 
 
El Sr. Alcalde explica que els responsables del supermercat es plantejaven tancar l’accés 
a l’aparcament per reservar-lo exclusivament per a clients, atès que es trobaven amb 
l’ocupació permanent de moltes places que impedia l’ús comercial els dies de major 
afluència de clients. I per aquest motiu es va  demanar, des de l’Ajuntament, que es fes la 
reserva només els 65 dies de l’any que es registra més activitat comercial i els restants 
300 dies que es deixi aparcar lliurement, tal com s’ha fet fins ara, obtenint resposta 
favorable i la signatura del conveni que va aprovar la Junta a aquest respecte.  
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El Sr. Batchelli considera lamentable que s’hagi hagut de restringir l’ús de l’aparcament i 
apunta que, a més a més, es produeixen problemes de circulació a l’entrada i sortida de  
l’aparcament els dies de molta afluència.  
 
El Sr. Alcalde es compromet a prendre mesures correctores si es produeixen problemes 
de circulació.  
 
El Sr. Daniel Birba, en relació als acords de 8/11/13, pregunta si s’ha contractar dues 
vegades la mateixa orquestra.  
 
El Sr. Xavier Guitart respon que es tracta d’una oferta que contempla dues actuacions a 
un preu raonable. Una actuació per la Puríssima i una altra per Cap d’any.  
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
10. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la següent informació: 
 
a) Decret de nomenament de presidents d’Àrea de Gestió Municipal.  
 
1r.- NOMENAR presidents d’Àrea de Gestió Municipal, amb delegació genèrica per a les 
matèries de la seva competència,  als regidors següents: 
 
a) Presidència, comunicació,  noves tecnologies i serveis municipals i obres i 
manteniment al Sr. Josep Juncà i Vidal.  
b) Governació i desenvolupament rural al Sr. Joan Guillaumes i Vila.    
c) Urbanisme, serveis socials,  geriàtric, estètica, qualitat de vida i patrimoni al  Sr. 
Martí Pujol i Suriñach 
d) Hisenda, medi ambient i salut  al Sr. Miquel Sala i Planella 
e) Cultura i festes, joventut, esports i promoció econòmica (turisme, comerç i 
indústria) al Sr. Xavier Guitart i Cano. 
 
L’Alcaldia es reserva la Presidència de l’àrea de règim interior, dona i solidaritat, 
educació, habitatge, treball  i música.   
 
2n.- DELEGAR en els Regidors – Presidents d’Àrea la gestió ordinària dels serveis 
corresponents i la seva direcció. 
 
3r.- PUBLICAR  el corresponent anunci als efectes legals d’aplicació. 
 
El Sr. Alcalde indica que, tot i que aquest Decret es troba en la relació anteriorment 
informada, cal fer esment especial a aquesta resolució, atès que suposa una modificació 
del cartipàs municipal motivada pels canvis de regidors; que és d’interès general. 
 
El Ple es dóna per assabentat.   
 
b) Informació de l’execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 

2013. 
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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 2013, que va ser remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per via telemàtica el dia 31 d’octubre de 2013. 
 
El Ple es dóna per assabentat i ratifica la tramitació efectuada.  
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Xavier Collboni s’interessa per la gestió actual del mercat setmanal. Pregunta 

si ja no se’n cuiden els de l’associació de Girona.  
 

Respon el Sr. Xavier Guitart que a partir del mes de gener va desaparèixer 
l’encarregat que tenia contractat l’associació de marxants i no ho van poder 
solucionar. Per aquest motiu es va haver de reconduir des de l’Ajuntament. Ara s’està 
fent la reordenació de les superfícies a ocupar per cada parada  i a partir del gener es 
faran les noves adjudicacions. Concreta que de les 7 parades noves hi ha 4 vacants.  
 

2. El Sr. Collboni pregunta sobre la situació de les obres del Monestir. 
 

El Sr. Alcalde explica tot el procés d’adjudicació de les obres per part del Bisbat amb 
finançament de La Caixa; i sobre les preses per a la concessió de la llicència 
municipal i la relaxació una vegada obtinguda aquesta. Remarca que volien començar 
al mes de juliol i van fer cas omís dels condicionaments imposats per l’Ajuntament per 
evitar molèsties, motiu pel quals es van haver de paralitzar les obres fins el dia 11 de 
setembre, però  el contractista va abandonar l’obra al·legant que no li sortien els 
números i ara s’està a l’espera d’una nova adjudicació.  
 

3. Pregunta el Sr. Collboni per quan està prevista l’execució de les obres de reparació 
de la coberta del pavelló vell.  

 
El Sr. Alcalde respon que primer s’ha d’aprovar el pressupost municipal. Espera 
poder-lo aprovar al desembre.  
 

4. El Sr. Collboni pregunta si també s’espera a l’aprovació del pressupost municipal per  
engegar les obres de Cal Marquès.  

 
Explica el Sr. Alcalde que s’haurien d’haver començat aquest any 2013, però a la vista 
de que la Generalitat no paga, s’ha hagut d’endarrerir el començament fins que es 
tingui garanties de que es rebran els diners de la subvenció, per evitar que es 
repeteixin els problemes que es van patir amb l’obra del parc de bombers. 
 

5. El Sr. Collboni posa de manifest que la calefacció de les escoles funciona molt 
malament.  

 
El Sr. Joan Guillaumes respon que està en estudi la sectorització per corregir el 
problema.  
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El Sr. Alcalde afegeix que també s’ha d’evitar que es puguin manipular els termòstats.  
 

6. El Sr. Jordi Batchelli pregunta quan està previst adjudicar la venda directa dels 
locals del  carrer Vila Riera vacants.  

 
El Sr. Alcalde respon que s’ha donat termini fins el dia 13 de desembre per a 
presentar ofertes i aquell mateix dia està previst que es faci l’obertura i l’adjudicació. 
 

7. El Sr. Batchelli posa de relleu que s’han produït alguns incendis en contenidors 
degut a que hi ha usuaris que llencen cendres enceses.  

 
El Sr. Alcalde constata que és així i indica que s’ha donat avís per tal de que la gent 
pari més atenció.  
 

8. El Sr. Daniel Birba observa que al pla parcial de les Rocasses no es construeix i 
pregunta si està totalment desenvolupat.  

 
El Sr. Alcalde respon que el pla parcial està totalment desenvolupat però no hi ha 
interès a construir, de moment.  
 

9. El Sr. Birba indica que hi ha miralls en algunes cantonades que estan bruts o mal 
enfocats.  
 
El Sr. Josep Juncà diu que, efectivament, és així i a més a més hi ha algun de picat. 
Afirma que s’han d’anar canviant i condicionant.  
 

10. El Sr. Birba informa que ha observat que han desaparegut algunes rajoles dels 
rètols antics, en llocs determinats.  

 
El Sr. Alcalde es compromet a comprovar-ho.  
 

11. El Sr. Birba afirma que hi ha un problema de trànsit a Font Rubí per excés de 
velocitat en els carrers. Proposa que es posin bandes per disminuir la velocitat dels 
vehicles de forma similar al Passeig Maristany.  

 
El Sr. Alcalde indica que a Font Rubí hi ha tants quilòmetres de vials com a la resta 
del municipi, cosa que fa inviable col·locar bandes, pel seu cost. Assegura que es 
mira de controlar el trànsit a través dels vigilants que han d’intensificar la seva 
presència en la zona.   

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


