AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
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Tel. 972730019
Fax 972731237
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 2/2016 de data 31.3.2016
En la localitat de Campdevànol sent

ASSISTENTS:

les 20:00 hores del 31.3.2016 es

Alcalde-President

reuneixen en el saló d’actes de la

D. Joan Manso Bosoms (CiU)

Casa Consistorial, el Ple d’aquest
Ajuntament en sessió ORDINÀRIA,

Regidors
Dolors Costa Martínez ( ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

sota

de

D.

l’Excm.

la
Joan

dels Srs. Regidors que s’enumeren al

Maria Sau Tubau ( Ind CiU)

marge.

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

No assisteixen excusant la

Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Sergi Colomé Coromina (MES Moviment
d’esquerres)

seva assistència els Srs. Regidors
enumerats al marge.
La Corporació aquesta assistida per
la secretària interventora la senyora

Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

convocada,

Presidència

Manso i Bosoms, amb assistència

Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

NO ASSISTENTS:

prèviament

Núria Charques Grífol que dóna fe
de l’acte d’acord amb la resolució de
24 de febrer de 2015 del Director
General d’administració local.

Maria Sau Tubau ( Ind CiU)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1er Serveis generals i règim intern
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1.1 Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 1/2016 de data 28.1.2016
1.2 Proposta de nomenament i presa de possessió del regidor del Grup MES
1.3 Proposta de designació de representant suplent al GIACSA – CONGIAC
1.4 Proposta de nomenament dels nous membres de protecció civil i la nova junta gestora
1.5 Proposta d’aprovació i comptabilització de crèdits extrajudicials
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
2.1 Donar compte dels informes presentat al MINHAP dels estat d’execució pressupost ,
morositat i estat del deute 2015 del 4art trimestre 2015 i del marc pressupostari a 4 anys.
2.2 Donar compte de la liquidació del pressupost 2016
2.3 proposta d’aprovació del PEF 2016.
2.4 proposat d’aprovació de la renúncia a FEDER.
2.5 proposta d’aprovació de la recepció de la Urbanització del P.Parcial d’urbanització del
polígon de Niubó.
2.6 proposta aprovació patrimonialització diferents trams del canal de Martinet i de
subrogació del dret de concessió d’aprofitament a l’ACA
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
3.1 proposat d’aprovació del pla anual d’aprofitaments forestals fustaners
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
5.1 Proposta d’aprovació de les bases i licitació de subvencions 2016
5.2 proposta aprovació del Pla estratègic de subvencions municipals
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.1.1

Decret de declaració de prioritats bàsiques i essencials de serveis per al 2016

7.2 Altres assumptes d’interès.
7.2.1
Proposta d’aprovació de la moció d’arxivers
7.2.2
Donar compte del informe de l’estat de seguiment del conveni del Diagonal
7.2.3
Donar compte del seguiment de subvencions sol.licitades
7.2.4
Donar compte del informe de l’ACR sobre la nova escola de Campdevànol
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
9.Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1er Serveis generals i règim intern
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Vista l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de 28.1.2016 amb núm 1/2016
es proposa al ple
PUNTA ÚNIC la seva aprovació
S’aprova per unanimitat
1.2 Proposta de nomenament i presa de possessió del regidor del Grup MES
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Atès que el Ple d'aquest Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 28 de gener
de 2016, va adoptar acord de coneixement de la renúncia voluntària de la Senyora Núria
López al càrrec de Regidora, per motius personal
Atès que l'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li fossin enviades
les credencials del següent regidor/a següent en la llista de candidats presentada pel Partit
MES a les eleccions municipals celebrades en data 24.5.2015. I ates ala renúncia de la
senyor Roser Capdevila Caballero següent a la llista.
Atès que l'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li fossin enviades
les credencials del següent regidor/a en la llista de candidats presentada pel Partit MES a
les eleccions municipals celebrades en data 24.5.2015 I atesa la renúncia de la senyora
Roser Capdevila següent a la llista, corresponia la designació al següent candidat de la
Llista de MES en eles eleccions de data , el senyor Sergi Colomer Coromina
_
Atès que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial del senyor Sergi
Colomé Coromina següent a la llista de la mateixa candidatura de l'últim procés electoral.
_
I de conformitat amb el que disposa l'art. 9.4 RD 2586/1986, de 28 de novembre, ROF.
_
Per tot això, el Ple d'aquest Ajuntament,
ACORDA
Acceptar la presa de possessió el senyor Sergi Colomé Coromina del càrrec de Regidor
/ d'aquest Ajuntament, en substitució de la senyora Núria López després de la renúncia
voluntària d’aquesta i de la senyora Roser Capdevila Caballero .
_.
I en compliment del procediment legalment establert, el Sr Alcalde-President es pren
jurament o promesa a al senyor Sergi Colomé Coromina mitjançant la preceptiva fórmula
consagrada a l'art. 1 RD 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques:
_
- "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor / Regidora de l'Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?"_
- Sí, juro i prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
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del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de

Campdevànol amb lleialtat al Rei, i

guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat
Després d'aquesta declaració, el Sr. Alcalde li expressa que queda possessionat a
l'esmentat lloc i en l'exercici dels seus drets i assumpció de les obligacions inherents al
mateix.
A les 20.10 el nou regidor passa a formar part del Ple
El Ple es dóna per assabentat

Intervencions
El senyor Alcalde li dona la benvinguda
El senyor Lluis López del grup de MES li dona la benvinguda i li desitja que sigui
positiva i enriquidora la seva experiència que ben segur ho serà per la seu partit i la
corporació.
1.3 Proposta de designació de representant suplent al GIACSA – CONGIAC
En data 1.7.2015 el ple d’organització va nomenar els membres del consistori que
exerciran la representació de l’ajuntament en diferents comissions, consorcis , entitats
supramunicipals i ens dels que forma part l’ajuntament.
Atès que l’empresa CONGIAC – GIACSA ha sol·licitat el nomenament d’un membre
suplent del representant municipals, i atès el nomenament de representació efectuat a la
senyora Dolors Costa Martínez en el ple 1.7.2015 al Junta rectora de CONGIAC
Vist el què disposa l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
referent al nomenament de representants en òrgans col·legiats.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer Nomenar com a substitut/a de la senyora Dolors Costa Martínez a la Junta
rectora de GONGIAC al regidor Sergi Corbatera Jorge amb DNI 43634998 L i que
s’atorga un termini de 3 dies per expressar la seva voluntat d’exercir el càrrec.
Segon Notificar l’acord als interessats als efectes de la seva composició interna i acceptació
S’aprova per unanimitat
Intervencions : L’alcalde explica que aquest és un tràmit formal requerit per l’empresa .
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1.4 Proposta de nomenament dels nous membres de protecció civil i la nova junta gestora
Antecedents
Les associacions de voluntaris de protecció civil, d’acord amb DECRET 27/2001, de 23 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil
de Catalunya, tenen com a funció la col·laboració amb l'administració municipal en tasques
de protecció civil. En l'àmbit d'aquesta funció, han de centrar la col·laboració principalment
en la participació en les següents tasques:
a) La coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil
dins el municipi.
b) L'impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció
civil.
c) La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar.
d) Les activitats formatives i divulgatives.
e) El suport en l'elaboració, la implantació o el manteniment de plans de protecció civil que
dugui a terme l'Administració.
Les AVPC, per tal de ser reconegudes en els plans de protecció civil i inscrites en el registre
especial que es crea en el present Reglament, han d'estar integrades per persones físiques,
majors d'edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament i de
forma regular en les activitats pròpies de protecció civil i tinguin la condició de
voluntari/ària de protecció civil acreditada per l'ajuntament respectiu. Aquesta condició
s'adquirirà exclusivament per nomenament expedit per l'ajuntament corresponent.
Els membres de les AVPC han d'acreditar el compliment dels requisits següents:
a) Tenir la majoria d'edat.
b) Ser residents a Catalunya.
c) Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l'article 29.1.
d) Els altres requisits addicionals que pugui determinar l'ajuntament respectiu.
Els membres d'aquestes associacions també s'hauran de comprometre a conèixer i acceptar
la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest compromís
es farà constar que l'interessat executarà les tasques que li siguin encomanades per les
autoritats competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis amb què
col·laborin.
En data 17 d’agost de 2006, mitjançant decret d’alcaldia, es procedí a l’últim nomenament
dels membres que havien superat la formació bàsica.
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Des d’aquesta data, s’ha procedit a la baixa de diversos membres i a la renovació de la
seva junta fruit de la dimissió al càrrec de dos dels seus membres .
D’acord amb l’acta tramesa de 1 de juliol de 2015 de la Junta de voluntariat i Protecció
Civil de Campdevànol s’ha procedit al nomenament de la nova junta que ha quedat
constituïda de la següent manera
President : S Agustín Alarcón Carrillo
Secretari Baltasar Coch Caparros
Vocals Lluis Rigat Purra
Sr Juan de Dios Valverde Muñoz
Sr Joan Sala Arenas
Sr Jose Manuel Palomo Palomo
Sr Santos Rodríguez Bermudez
Sr Felipe Segura Cayuelas
En data 23.3.2016 el senyor Agustín Alarcón ha tramès llistat de membres de protecció
civil.
És per això, que es proposa al Ple els acords següents:
Primer. Donar per assabentats constitució de la Junta de Protecció Civil de l’associació de
voluntaris de protecció civil, tramesa en l’acta de 1 de juliol de 2015 per la Junta de
voluntariat i protecció civil de Campdevànol .
Segon. Donar per assabentats i procedir a tramitar la baixa dels senyors Miquel Royo (
Vocal ) i Miquel Vilardell (com a president) de la Protecció Civil de l’associació de
voluntaris de protecció civil, d’acord amb l’escrit de l’acta de la junta de data 1/7/2015 i
la comunicació formal del senyor Miquel Vilardell de data30/4/2016 RE 606.
Tercer procedir a la l’aprovació dels membres de de protecció civil de Campdevànol
d’acord amb l’escrit de l’associació de data 23.3.2016 , i prendre compte de la proposta de
nous membre que resten pendents de la realització del curset advertint-los que no en
podran formar part fins a la realització i superació de l’esmentat curset.
A) Llistat de membres de protecció Civil de Campdevànol
Nom
AGUSTIN ALARCON VICENTE
BALTASAR COCH CAPARROS
ANTONIO IBAÑEZ JAEN
PERE PONS PELLICER
JOAN SALA ARENAS
SANTOS RODRIGUEZ BERMUDEZ
XAVIER CAMARA GONZALEZ
LLUIS RIGAT PURRA

DNI
43627667W
40601854T
25910371C
78020653F
43631921R
43625317K
43631082J
90000239C
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JOSEP SERRADOR REBASEDA
SEBASTIAN LOPEZ PEINADO
JORDI PONS RANDO
ALFONSO CARRASCO SOLAN
JOAQUIM GONZALEZ LA TORRE
JOSEP CASALS MUÑOZ
JOSEP PICAS PUIGCERCOS
JUAN VALVERDE MUÑOZ
JOSE PALOMO PALOMO
MANUEL SILLERO GAMEZ
JOSEP LLORET RUIZ
FELIPE SEGURA CAYUELA

90001684Q
40556541C
43634080K
77729579K
90000783N
43627509M
40555986V
43625317K
00664187Q
24079668W
43628175G
78020315Z

b) Llistat de voluntaris pendents de fer el curset de protecció civil

Nom
XAVIER OJEN ROTA
JORDI SANCHEZ SANTAMARIA
JAUME CABALLERO RUIZ
MIGUEL GALLARDO
JORDI TUBAU MITJAVILA
XAVI PUIG FOLCRÀ

DNI
63630369J
43628389B
53084828T
43627573T
43628780B
43629418M

Quart . Comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat
de Catalunya per tal que es procedeixi a la inscripció en el Registre Especial de les
Associacions de Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya , i modifiqui les altes i baixes
que procedeixin .
Cinquè . Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde explica que aquesta és una entitat de caràcter especial atès que te una
dependència de l’ajuntament funcional i es troba regulada per una normativa específica.
Matisa que el present acord està format per dos vessants, una d al de prendre coneixement
de la nova Junta ateses les renuncies de dos dels seus membres i la de prendre
coneixement dels membres i els voluntariós pendents de realització dels curs de formació
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obligatori per formar-ne part i poder disposar dels drets i deures de ser membre , entre
ells al cobertura de responsabilitat civil que l’ajuntament cobreix al seus membres
El senyor Lluis López del grup municipal de MES , dius que dona la enhorabona a la
nova junta i el seu suport .
L’alcalde respon que traslladarà l’enhorabona per part de consistori a la Junta.
1.5 Proposta d’aprovació i comptabilització de crèdits extrajudicials
Vista la relació de despeses procedents d'exercicis anteriors, corresponents a obres,
serveis i subministraments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 2004, 14
euros.
Vist l'informe emès per la Secretaria Municipal.
Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.
Considerant que l'aprovació del present expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits correspon al Ple de la Corporació per no existir dotació pressupostària específica,
tal i com disposa l'article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Per que s'ha exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió
Informativa de 24.3.2016, la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- Resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient.
SEGON.- Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient nº 1/2016 per un import
total de 2004,14 euros, dels crèdits que a continuació es detallen:
- Import total d'aquest expedient ascendeix a 2004, 14 euros.

Proveïdor

Concepte

Factura

Import

Partida 2016

Televall

Manteniment servei TIC

A/150440

615, 53

920.22799

Pilar Capdevila

( paper )

Cl00000485

667, 8

920.22000

Lersa

Subministrament elèctric

( Q143886/2015

366,67

920.22102
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Lersa

Subministrament elèctric

Q141897/2015

354,14

920.22102

2004, 14
TERCER.- Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, amb
càrrec a les aplicacions que s'assenyalen en la relació anterior.
S’aprova per unanimitat
Intervencions: L’alcalde explica que aquest és un tràmit legal que cal fer quan es factures
d’una anualitat no han pogut ser comptabilitzades en la seva anualitat. Cal dir però que
això no te res a veure amb la liquidació del 2015 atès que aquesta ha tancant amb
superàvit.
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
2.1 Donar compte dels informes presentat al MINHAP dels estat d’execució pressupost ,
morositat i estat del deute 2015 del 4art trimestre 2015 i del marc pressupostari a 4 anys.
Indicadors de l'Estat d’execució 4art trimestre 2015
Ingreso
Gasto
no
no
financiero financiero

Entitat
09-17-036-AA-000
Campdevànol

Ajustes
propia
Entidad

2.923.832,24 2.907.304,97

20.041,10

Ajustes por
operaciones
internas
0,00

Capac./Nec.
Financ.
Entidad
36.568,37

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 36.568,37
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

Entidad

Gasto
computable
Liquid.2014
(GC2014)I
(1)

(2)
=(1)*(1+TRCPIB)
II

Aumentos/
disminuciones
(art. 12.4)
Pto.2015
(IncNorm2015)III
(3)

Gasto
computable
Gastos
Previsión
inversiones
Límite de la
Liquidación
financieramente Regla Gasto (GC2015) IV 2015
sostenibles (4)
(5)=(2)+(3)
(6)

09-17-036-AA000
Campdevànol

2.343.785,75

2.374.254,96

0,00

0,00 2.374.254,96

2.513.674,74

Total de gasto
computable

2.343.785,75

2.374.254,96

0,00

0,00 2.374.254,96

2.513.674,74
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SI
¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2014?V
Gasto computable límite para el ejercicio 2015 previsto en el PEF

NO
2.441.000,00

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable
Pto.2015" (5)-(6) 139.419,78
Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2015 PEF vigente" y el
-72.674,74
"Gasto computable Pto.2015" (6) - Lim. PEF
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014

7,25

SE ESTIMA QUE LA CORPORACIÓN INCUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE LA
REGLA DEL GASTO.
Deuda viva al final del período
Entidad

Operaciones
Deuda a
Factoring
Avales
Otras
Con
Emisiones
con
corto plazo
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
de deuda Entidades de
recurso reintegrados de crédito
Públicas (FFPP)
crédito

Total Deuda
viva
al final del
período

09-17-036AA-000
Campdevànol

43.863,65

0,00

1.337.934,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.381.798,57

Total
Corporación
Local

43.863,65

0,00

1.337.934,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.381.798,57

Nivel Deuda Viva 1.381.798,57
PMP 4rt trimestre del 2015
TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2015
En días

Código de Entidad

Entidad

09-17-036-AA-000 Campdevànol

Ratio de
hperaciones
tagadas *
2,13

Ratio de
hperaciones
tendientes de
tago *
(10,83)

teriodo aedio de
tago Trimestral *
(1,50)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Campdevànol

MOROSITAT

(1,50)
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EJERCICIO 2015
ANUAL (4T)

Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

09-17-036-AA-000

Entidad

Tipo de
Contabilidad

Campdevànol Limitativa

Periodos de PMP
incluidos

PMP (días)

Cuarto trimestre 2015

(1,50)

Pagos 5entro Periodo
Legal Pago

Pagos Cuera Periodo
Legal Pago

187

10

Cacturas o 5ocumentos Justificativos Pendientes de Pago al Cinal del Periodo

Lntereses de 5emora
Pagados en el Periodo

5entro Periodo Legal Pago
Cuera Periodo Legal Pago
Periodo Medio
Periodo Medio
al Cinal del Periodo
al Cinal del Periodo
Pago Pendiente
Pago (PMP) (días)
(PMPP)
(dias)
Número de Pagos Lmporte Total Número de Pagos Lmporte Total Número de Pagos Lmporte Total Lntereses
Número de Operaciones Lmporte Total Número de Operaciones Lmporte Total
32,12

220414,10

15055,19

0

0

15,47

140

109945,38

0

Deute viu

VENCIMIENTO PREVISTO

DEUDA VIVA
CONCEPTO

FINAL
TRIMESTRE
VENCIDO

Deuda a corto
plazo
(operaciones de
tesorería)

43.863,65

Deuda a largo
plazo

1.337.934,92

Emisiones de
deuda

0,00

ENERO

-40.000,00

6.500,00

0,00

FEBRERO

-70.000,00

-72.000,00

0,00

MARZO

-50.000,00

13.700,00

0,00

0
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Operaciones con
entidades de
credito

1.337.934,92

6.500,00

-72.000,00

13.700,00

Factoring sin
recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda con
Administraciones
publicas
(exclusivamente
FFPP) (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras operaciones
de credito

0,00

0,00

0,00

0,00

Avales ejecutados
hasta final del
trimestre vencido

Entidades
dependientes de la
corporación local
(clasificadas como
Admin Pub)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Resto de
Entidades

0,00

Avales
reintegrados hasta
final del trimestre
vencido

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades
dependientes de la
corporación local
(clasificadas como
Admin Pub)

0,00

0,00

0,00

0,00

Resto de
Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Deuda viva

1.381.798,

MARC PRESSUPOSTARI

% TASA
% TASA
% TASA
INGRESOS/
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
VARIAC
VARIACI
VARIACI
GASTOS
IÓN

ÓN

ÓN

2017/20

2018/20

2019/201

AÑO 2019
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16

Ingresos

17

8

3.205.665,20

-10,27 2.876.531,83

7,89 3.103.481,21

3,77

3.220.490,38

Corrientes 2.668.165,20

-0,07 2.666.191,83

-0,44 2.654.335,76

0,06

2.655.853,10

Capital

Financieros

Gastos

457.500,00

-54,02

210.340,00

113,53

449.145,45

25,71

564.637,28

80.000,00 -100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.205.665,20

-10,27 2.876.531,83

7,89 3.103.481,21

3,77

3.220.490,38

Corrientes 2.428.165,20

0,39 2.437.577,19

-2,52 2.376.120,61

-0,99

2.352.640,67

Capital

625.000,00

-55,13

280.454,64

113,53

598.860,60

25,71

752.849,71

Financieros 152.500,00

3,93

158.500,00

-18,93

128.500,00

-10,51

115.000,00
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Saldo
operacione
s no
financieras

72.500,00

158.500,00

128.500,00

115.000,00

Ajustes
para el
cálculo de
cap. o
neces.
Financ.
SEC95

36.074,74

0,00

0,00

0,00

Capacidad
o
necesidad
108.574,74
de
financiació
n

158.500,00

128.500,00

115.000,00

-14,48 1.266.052,00

-14,70 1.080.000,00

Deuda
viva a
31/12

1.480.344,00

A corto
plazo

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

-16,20

905.000,00

0,00

250.000,00
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A largo
plazo

1.230.344,00

Ratio
Deuda
viva/Ingres
os
corrientes

0,55

-17,42 1.016.052,00

-18,31

830.000,00

-21,08

-14,55

-12,77

0,41

-17,07

0,47

655.000,00

0,34

Es donen per assabentats
Intervencions : El senyor alcalde explica que es dona compte en virtut de la normativa i
de la transparència els diferents informes trimestrals que s’han presentat al MINHAP
d’obligat compliment. Cal dir que tots aquest informes deixen patent el bon estat financer
i econòmic de la corporació però que la seva motivació s’enmarca dins un procés de
fiscalització cada vegada més ampli del MINHAP sobre les AALL. També esmenta que es
dona compte del marc pressupostari a 4 anys presentat que obeeix a la planificació
d’obligat compliment d’una previsió a llarg termini imposada per el MINHAP.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES , esmenta que es evident que aquest
obligació de trametre aquestes dades ve imposada per una intervenció estatal, i esmenat
que en referència a la liquidació vol fer constar que no han diposat de temps suficient per
poder analitzar-la com voldria pel que s’abstindran.
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP es pronuncia en el mateix
sentit que el senyor LL. López.
2.2 Donar compte de la liquidació del pressupost 2015.
ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre de 2015,
el resultat següent:
1. Estats d’execució
1.1 En referència al pressupost de despeses:
1.

Exercici en curs
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DESPESES

INICIAL

MODIFICACIONS

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

987.950,00
1.285.045,00
48.000,00
94.735,00

83.056,49
-9.700,00
11.460,00

200.000,00
4.000,00

330.316,78
4.000,00

149.000,00

1A4
1A7
TOTAL

2.415.730,00
2.619.730,00
2.768.730,00

•

TOTAL

ORN

PAGAMENTS
977.013,88
1.352.218,49
37.096,85
62.392,09

959.215,94
1.263.461,71
37.019,47
56.536,09

499.884,16
791,85

581.625,00

987.950,00
1.368.101,49
38.300,00
106.195,00
0,00
530.316,78
8.000,00
0,00
730.625,00

84.816,49
419.133,27
1.000.758,27

2.500.546,49
3.038.863,27
3.769.488,27

REINTEGRAMEN PAGA LIQUIDS

PENDENT PAGAMENT

959.215,94
1.255.810,25
37.019,47
56.536,09

17.797,94
96.408,24
77,38
5.856,00

478.287,97

478.287,97

21.596,19
791,85

311.526,45

305.115,20

305.115,20

6.411,25

2.428.721,31
2.929.397,32
3.240.923,77

2.316.233,21
2.794.521,18
3.099.636,38

2.308.581,75
2.786.869,72
3.091.984,92

120.139,56
142.527,60
148.938,85

7.651,46

7.651,46
7.651,46
7.651,46

Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents
de pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents
de pagament al final de l’exercici

172.396,33
-406.56
169.625,56
2.364.21

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 2.364,21 €
1.2. En referència al pressupost d’ingressos:
1.

Exercici en curs

INGRESSOS INICIAL

MODIFICACIONS

I
II
III
CCEE
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1.029.400,00
36.500,00
777.855,00

1A5
1A7
TOTAL

AJUNTAMENT
TOTAL

776.675,00
11.800,00

21.611,45

31.500,00
105.000,00

186.222,34
700.964,80
58.651,64

1.029.400,00
36.500,00
811.163,04
0,00
798.286,45
11.800,00
0,00
217.722,34
700.964,80
163.651,64

2.632.230,00
2.663.730,00
2.768.730,00

54.919,49
241.141,83
1.000.758,27

2.687.149,49
2.904.871,83
3.769.488,27

33.308,04

2015
DRN

INGRESSOS

DEVOLUCIO

1.051.875,41
61.164,46
812.297,81

972.559,36
61.164,46
796.425,57

3.567,32
1.176,50

787.230,38
11.903,49

680.548,29
12.713,55

927,78
810,06

206.118,27

69.335,81

102.669,26

102.669,26

2.724.471,55
2.930.589,82
3.033.259,08

2.523.411,23
2.592.747,04
2.695.416,30

6.481,66
6.481,66
6.481,66

RECPATACIO
968.992,04
61.164,46
795.249,07
0,00
679.620,51
11.903,49
0,00
69.335,81
0,00
102.669,26
2.516.929,57
2.586.265,38
2.688.934,64

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a
l’inici de l’exercici
Drets anul.lats/cancel.lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al

996.540,55
2.983,77
480.133,26
513.426,52

PENDENT
82.883,37
17.048,74
107.609,87

136.782,46

207.541,98
344.324,44
344.324,44
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final de l’exercici
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 434.200,36 €
2 Resultat pressupostari de l’exercici:
Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V

2.724.471,55

- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV

2.428.721,31

(a) Operacions corrents

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII
(b) Operacions de capital

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII

295.750,24

206.118,27
500.676,01
-294.557,74

1.192,50

0,00

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII

0,00

2. ACTIUS FINANCERS

0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX

102.669,26
311.526,45

3. PASSIUS FINANCERS

-208.857,19

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)

-207.664,69

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament

51.800,11

+ Desviacions negatives de finançament

330.876,19

+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)

29.469,19
100.880,58

3. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
Tal com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha d’ajustar,
d’una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, i de l’altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses amb
finançament afectat.
Enguany existeixen obligacions finançades amb romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
PARTIDA
133.61901

342.63201
432.22706

DENOMINACIO
Millora
seguretat
viària
urbanitzacions
del
castell
i
Vistalegre
Rehabilitació dels vestuaris del
camp de Futbol
Procés participatiu Torrents de la

IMPORT
1.444, 44

16.545, 78
11.478, 97
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Cabana
29.469,19
Quant a les desviacions de finançament, aquestes sorgeixen dels projectes de finançament
afectat, segons detall adjunt:
Desviació finançament
MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA
MILLORA DEL FERM DEL CARRER VISTALEGRE
ABASTAMENT AIGUA POTABLE
MILLORA DEL FERM DEL CARRER DE LA FULLA

Acumulada
0,00
5.000,00
4.524,62
0,00

2015
-4.000,00
5.000,00
-760,14
0,00

MILLORA I REPARACIÓ DE DIVERSES VORERES
ENLLUMENAT CTRA. GOMBRÈN
INVERSIONS EN INFRASTRUCTURES
MILLORES ALS BARRIS
MOBILIARI I EQUIPAMENTS SERVEIS GRALS.
RESTAURACIÓ MOLÍ FARINER
ADEQUACIÓ PÀRQUING FONT DEL QUEROL
CALDERA BIOMASSA
MOBILIARI LLAR INFANTS
MOBILIARI I EQUIPAMENT CULTURA
ENTORN PISTES DE TENNIS I PÀDEL
ADQUISICIÓ ÀREA FONT DEL QUEROL
VESTIDORS CAMP DE FUTBOL
MOBILIARI I EQUIPAMENT ESPORTS
MOBILIARI I EQUIPAMENTS OFICINES
MILLORA I RHABILITACIÓ ROCÒDROM
REHABILITACIÓ FAÇANES I COBERTES
HONORARIS TÈCNICS LLEI BARRIS
PROCÉS PARTICIPATIU TORRENT CABANA
Projecte fictici (préstec pont)
Projecte fictici (préstecs pont 2014)
Projecte fictici (Romanent tresorera afectat inversions)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.965,00
10.418,99
0,00
56.250,00
354.023,47
20.062,83
458.244,91
0,00

0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-67.881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.735,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-162.500,00
46.800,11
-50.000,00
51.800,11
-330.876,19

positiva
negativa

4.Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 528.564,50 €, el detall dels quals és el següent:

a. Compromesos ......................................................................................................... 11.984,71
b. Autoritzats ........................................................................................................................ 0,00
c. Retinguts .................................................................................................................. 10.842,79
d. Disponibles ........................................................................................................... 505.737,00
e. No diposnibles..............................................................................................................0,00
f. No compromesos................................................................................................516.579,79
TOTAL.............................................................................. .............................................. 528.564,50
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Cal tenir en compte que, segons disposa l’article 175 del TRLHL, els crèdits per a despeses
que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions
ja reconegudes, quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182
del mateix text refós, que es podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi
suficients recursos financers:
•
•
•
•

Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses d’acord amb l’article 176 de la Llei
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de
forma obligatòria.
5. Romanent de tresoreria
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS

- 29.477,06

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

871.849,28

+ Del pressupost d’ingressos exerc ic i c orrent

344.324,44

+ Del pressupost d’ingressos exerc ic is tanc ats

513.423,52

+ D’operac ions no pressupostàries
- Cobraments realitzats penents d’aplic ac ió definitiva

14.101,32
0,00

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

205.122,60

+ Del pressupost de despeses exerc ic i c orrent

148.938,85

+ Del pressupost de despeses exerc ic is tanc ats
+ D’operac ions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplic ac ió definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
- Drets de dific íl o impossible rec aptac ió

2.364,21
53.819,54
0,00
637.249,62
99.849,23

- Exc és de finanç ament afec tat

458.244,91

ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS

79.155,48

Fons propis a afectar per completar projectes de Finançament afectat
Romanent de tresoreria disponible

44.340,43
34.815,05

D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 83.2 de la ICAL, el Romanent de
Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria més els drets pendents de
cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.
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Els deutors pendents de cobrament totals són 871.569,28€, resultant dels deutors del
pressupost d’ingressos de l’exercici corrent (344.324,44 €), d’exercicis tancats (513.423,52 €),
d’ingressos pendents d’aplicació (0,00 €) i, deutors per a operacions no pressupostàries
(14.101,32 €), el detall dels quals es reflecteix a continuació:

Econ. Descripció.
FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUITS PER
10001 L'AJUNTAMENT
10040 HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA
10042 DEUDORES POR I.V.A.
10050 BESTRETES PERSONAL
10051 BESTRETES AL PERSONAL
10055 ANTICIPOS CAJA FIJA
10058 H.P. IVA SOPORTAT DIFERIT
10092 FIANCES EN NEGATIU
10900 ALTRES DEUDORS NO PRESSUPOSTARIS
40001 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR
40002 PAGAMENTS DEVOLUCIÓ AIGUA
42000 PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES
45000 LLIURAMENTS PER A PROVISIONS DE FONS

Deure
(pag.)

Haver
(ingr.)

3000
141,8
-106,96
6211,96
0
0
0
0
25416,16
31417,86
0
0
0

Saldo

3000
0
0
2836,78
0
0
0
0
14724,86
31417,86
0
0
0

0
141,8
-106,96
3375,18
0
0
0
0
10691,3
0
0
0
0
14101,32

Els creditors pendents de pagament ascendeixen a 204.842,60 €, dels quals 148.938,85 €
corresponen als creditors del pressupost de despeses de l’exercici corrent; 2.364,21 € a
exercicis tancats i 53.819,54. € d’operacions no pressupostàries segons detall:

Econ. Descripció.
20001 I.R.P.F.PROFESSIONALS
20002 I.R.P.F.PERSONAL NÒMINA
20003 I.R.P.F. LLOGUERS
RETENCIONS ARRENDAMENTS
20010 NO OPERATIU
CUOTA DEL TRABAJADOR A LA
20030 SEGURIDAD SOCIAL
HACIENDA PUBLICA
20040 ACREEDORA POR I.V.A.
20049 ACREEDORES POR I.V.A.
OTRAS RETENCIONES AL
20050 PERSONAL
20055 EMBARGAMENTS
20060 RETENCIONES JUDICIALES DE

Deure
Haver
(pag.)
(ingr.)
Saldo
6173,92
6269,03
94443,19 119688,83
2749,68
3437,1

95,11
25245,64
687,42

0

0

0

44305,15

47850,54

3545,39

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

HABERES
20090 FIANZAS PROVISIONALES
20092 FIANCES EN METÀL.LIC
20400 OPERACIONES DE TESORERIA
20401 OPERACIONS DE CONFIRMING
20500 ACA CANON DE L'AIGUA
ALTRES CREDITORS NO
20800 PRESSUPOSTARIS
INGRESOS EN OTROS SIN
CLASIFICAR PENDIENTES DE
30008 APLICACION
30009 PENDENT D'APLICACIÓ
INGRESSOS PENDENTS APLICAR
30011 AIGUA

0
930
0
0
0

0
24357,97
0
0
0

0
23427,97
0
0
0

18436,89

19254,9

818,01

0
188441,67

0
188441,67

0
0

0
355480,5

0
409300,04

0
53819,54

Cal tenir en compte que s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després
d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de càlcul següent i,
aplicant els criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya:
anys
2015
2014
2013
2012
2011 i anteriors

Base de càlcul
99.932,11 €
30.200,60 €
15.423,33 €
46.626,61 €
29.577,89 €

% de provisió
10 %
30 %
60 %
90 %
100 %
Total

Import de provisió
9.993,21 €
9.060,18 €
9.254,00 €
41.963,95 €
29.577,89 €
99.849,23

Arrel de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, publicada en data 30/12/2013, es modifica el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 març,
afegint un nou article 193 bis que estableix uns percentatges diferents per al càlcul de la
provisió per saldos de dubtós cobrament: per als dos exercicis anteriors al de la liquidació
un mínim de 25%, el tercer anterior a la liquidació 50 % i el quart anterior en un mínim del
75% i 100% en els exercicis anteriors. Aplicant aquests càlculs dóna com a resultat un
import de 60.985,56€, i per tant, s’opta per mantenir el criteri aplicat fins ara (de
Recomanació Sindicatura de Comptes, d’acord amb la darrera nota informativa de la
DGPFAT que ha augmentat el % de provisió de data 21.1.2016), perquè l'import resultant
és SUPERIOR.
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 637.249,62 €, el qual està composat per
458.244,91 € de romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon
amb l’import de les desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades
dels projectes amb finançament afectat i de 99.849,23 € de saldos de dubtós cobrament. La
diferència POSITIVA de 79.155,48 € és romanent de tresoreria per a despeses generals.
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Cal tenir present que l’aprovació en superàvit del pressupost es corresponia amb la part
de finançament ordinari per als projectes d’inversió i es troben al RTG , pel que cal
incorporar-los per destinar-los al a la part dels projectes amb finançament per import de
44.340, 43 €
S'ha d'assenyalar que en present exercici s’han produir un volum de despesa que no
poden imputar-se al pressupost (explica 413), per la qual cosa no s'ha computat en el càlcul
del Romanent de Tresoreria, i que figura com a ajust en l'estabilitat pressupostària; sense
perjudici d'això, estimem, que aquesta despesa hauria de tenir-se en compte a l'efecte de
valorar el romanent de tresoreria, que, en aquest cas minoraria el superàvit existent
El Romanent de Tresoreria és una magnitud que representa l'excedent, en el cas que existís,
de liquiditat a curt termini de la Corporació, i s'ha configurat com una magnitud de
caràcter fonamentalment pressupostari, enfront de la seva configuració anterior (en la
Instrucció de 1990) com a magnitud de caràcter essencialment financer. Aquesta nova
concepció del Romanent de tresoreria respon de manera més fidel al significat que el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals atribueix a aquesta magnitud: recurs per
finançar despesa, si és positiu, i dèficit a finançar, si és negatiu. Des d'aquesta perspectiva,
el Romanent de tresoreria ve a ser l'acumulació de Resultats pressupostaris d'exercicis
anteriors i no, com anteriorment, l'excedent de liquiditat a curt termini).
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un
Romanent de Tresoreria POSITIU.
Finalment, en cas que durant aquest exercici pressupostari s’utilitzi el superàvit en
comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses caldrà tenir
en compte que la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al
sector públic afegeix una disposició addicional sisena a la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que regula unes regles
especials per al seu destí.
6. Estalvi net
D’acord amb allò que estableix l’article 53 del RDL 2/2004, es procedeix al càlcul de l’estalvi
net a 31/12/2015 :
+ Ingressos corrents nets (cap. 1 a 5) ................................................................. 2.724.471,55
• Ingressos corrents nets afectats (cap. 1 a 5) (1)........ ................................................ 0,00
TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS ..................... ........................... 2.724.471,55
- Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2, 4) ......................................................... 2.391.624,46
ESTALVI NET BRUT ..................................................... ......................................... 332.847,09
- Anualitat teòrica .................................................................................................. 206.942,55
ESTALVI NET PREVI .................................................. ......................................... 125.904,54
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+ Obligacions reconegudes finançades amb
romanent líquid de tresoreria (Cap. 1, 2, 4)................... ........................................ 11.478,97
ESTALVI NET AJUSTAT ...................................................................................... 137.383,51

(1) Càlcul de les ràtios legals a efectes de tutela financera
a) En el càlcul de les ràtios legals no s'han d'incloure els ingressos per a operacions corrents afectats
a operacions de capital (ingressos de l'article 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos
per a actuacions d’urbanització", concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres conceptes) ni els
ingressos de caràcter extraordinari.
Segons l’art. 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan l’estalvi
net sigui de signe negatiu, el ple de la corporació respectiva ha d’aprovar un Pla de
sanejament financer per dur a terme en un termini no superior a tres anys, en què
s’adoptin mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permetin com a
mínim ajustar a zero l’estalvi net negatiu de l’entitat, l’organisme autònom o societat
mercantil.
Aquest pla s’ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud de l’autorització al
Departament d’Economia i finances, Direcció General de Política Financera i Assegurances,
quan la corporació vulgui concertar una operació de crèdit a llarg termini. (Ordre
ECF/138/2007, 27 d’abril)
Vist que l’estalvi net és POSITIU, NO cal APROVAR un Pla de sanejament financer per
part d'aquesta corporació en aquest sentit.
7.Endeutament financer: DEUTE VIU A 31.12.2015
Ingressos corrents nets AJUSTATS (cap. 1 a 5) (1) .......................................... 2.724.471,55
Capital viu préstecs a llarg termini ..................................... .............................. 1.327.023,67
Deute amb l’estat liquidacions PIE 2009 i 2013 ..................................... .............. 36.074,74
Avals a llarg termini:..................................... ..................................................................... 0,00
Capital viu préstecs a curt termini .......................................................................... 43.863,65
TOTAL ENDEUTAMENT (2)............................................................................ . 1.406.962,06
RATI DEUTE VIU (2/1)................................ 51,64 % 1 (<75%)
Per a les liquidacions de 2015 NO INTERVENEN les quantitats corresponents a la
devolució de la participació en els tributs de l’Estat per a la liquidació de 2009 i 2013. En
conseqüència:
TOTAL ENDEUTAMENT (2) .......................................................................... . 1.370.887,32
RATI DEUTE VIU (2/1)................................ 50,32 % 2 (<75%)
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.8. Període mitjà de pagament a proveïdors
D’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, s’entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el
període mitjà de pagament als proveïdors no superi el termini màxim que preveu la
normativa sobre morositat.
L’article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat mitjançant
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en la redacció donada per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, estableix que l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu
dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels
documents que acreditin la conformitat d’acord amb allò que estableixi el contracte dels
béns entregats o serveis prestats.
El període mitjà de pagaments als proveïdors per a cada trimestre de 2015 ha estat el
següent:

PRIMER TRIMESTRE

Código de
Entidad

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

09-17-036-AA-000 Campdevànol

7,17

(18,98)

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *
(2,89)

TRIMESTRE SEGON
ANY 2015
En
días

Código de Entidad

09-17-036-AA-000

Entidad

Campdevànol

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
3,52

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
20,26

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *
10,51

TRIMESTRE TERCER
En
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días
Código de
Entidad

Entidad

09-17-036-AA-000 Campdevànol

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
25,12

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
(17,06)

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *
15,73

TRIMESTRE QUART
En
días
Código de
Entidad

Entidad

09-17-036-AA-000 Campdevànol

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
2,13

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
(10,83)

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *
(1,50)

El termini mig de pagament als proveïdors ha anat disminuït considerablement durant
l’any 2015, respecte el 2014 i compleix el termini màxim previst en la normativa sobre
morositat, en conseqüència, no caldrà incloure allò previst a l’apartat 6 de l’article 13 de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
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4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle
econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, amb el corresponent detall i
documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós de la LRHL 2/2004, de hisendes locals.
2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Assabentats
Intervencions.
L’alcalde explica que està satisfet amb l’estat pressupostari de l’ajuntament, és positiu
atès que l’endeutament és molt baix, s’ha tancat amb estalvi net positiu, estabilitat i es
dona compliment en escreix al termini de pagament a proveïdors.
La situació ha millorat molt en dos aspectes que crec importants, el termini de pagament a
proveïdors que estava en més de 120 dies quan vaig entrar d’alcalde i ara està a 1.5
sobre el termini legal i l’endeutament que es evident que està molt baix , però que
també és cert que segurament a final de la legislatura serà més alt atès que es preveu fer
inversions.
El senyor LL. López diu que ell s’abstindria en aquest punt atès que no ha disposat de
temps suficient per analitzar-lo com voldria i no per cal altre motiu.
2.3 proposta d’aprovació del PEF 2016.
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«Vist el pla econòmic financer subscrit per l’Alcalde i el Regidor d’Hisenda de data
21 de març de 2016, la necessitat de la qual s’origina per l’incompliment de la regla de la
despesa en la liquidació del Pressupost Municipal de 2015.
El pla proposat és conforme al que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació amb
l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb el que
disposa el citat article,
Es proposa el Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Quedar assabentat del resultat de l’avaluació de la regla de despesa
efectuat per la Secretaria-Intervenció mitjançant Informe de liquidació de data 22.2.2016
SEGON. Aprovar el Pla Economicofinancer 2016-2017 de l’Ajuntament en els
termes que consten en la model PR-1.2, previsions d’ingressos i despeses, i en la memòria
relativa a les hipòtesis utilitzades en l’aprovació de les previsions.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Als efectes informatius, publicar el Pla Economicofinancer en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Així mateix, una còpia del Pla estarà a disposició del públic des de la seva aprovació fins a
la finalització de la seva vigència.»
S’aprova per unanimitat
Intervencions : L’alcalde explica que tot i que l’ajuntament presenta un estat comptable
positiu, s’ha incomplert la regla de la despesa que és un criteri de càlcul del MINHAP de
directiva europea per limitar la despesa. Aquest paràmetre s’ha incomplert amb la IRC
afectats de l’any anterior.
Sr Lluis López del grup Mes diu que aquesta és la part desagradable però necessària dels
regidors de hisenda i dona ple suport a la posició del municipi i les seves dades .
2.4 proposat d’aprovació de la renúncia a FEDER.
L’ajuntament de Campdevànol tenia atorgar un ajut FEDER per la recuperació i
potenciació del centre urbà del municipi com a element clau i estratègic de promoció
econòmica “codi 036444 eix 4 tercera convocatòria .
Segons dades que consten a l’expedient l’ajuntament va certificar en data 16/02/2009
despesa menor per import de 7656 euros IVA inclòs amb un import subvencionable de
6.600.
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Atès que la direcció General d’administració local va sol.licitar la comunicació formal de
l’estat d’execució de l’actuació que es va comunicar en data 20.1.2016 que no s’havia
finalitzat l’actuació .
Posteriorment la Direcció general d’administració local ha requerit aquest ajuntament
l’acord de Ple de renúncia explícita d’aquesta actuació .
Atès que el termini màxim per l’execució complerta de l’actuació vencia a 31.12.2015 ,
sense que aquesta pugui prorrogar-se ,

Es proposa al Ple
Primer . Renunciar a l’execució d’aquest FEDER ates a la impossibilitat que es va `produir
per la seva execució.
Segon notificar el present acord a la Direcció general d’administració local FEDER als
efectes oportuns
S’Aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor de 5 de CiU i 1 CUP
En contra : 2 grup municipal de MES
Intervencions : l’alcalde explica que aquesta va ser una subvenció sol.licitada per el seu
equip d govern en la darrera legislatura però que la resolució va ser emesa a molt poc
termini per executar una despesa impossible d’assolir amb el termini. Atès que només es
va poder justificar 6000 euros aproximadament d’actuacions i atès que el termini de
justificació de les actuacions finalitzava el 30.12.201, cal procedir a la renúncia formal de
l’actuació.
El senyor L. López del grup municipal de MES diu que no es un acord positiu pel
municipi malgrat només s’hagués justificat 6000 euros, perquè el municipi necessita
inversions i el finançament no es pot menysprear . No obstant ens posem a la seva
disposició per evitar que aquest fet sigui puntual i no es torni haver de passar un acord de
renúncia.
La senyora M. Baraldés del grup municipal de la CUP : diu que creu que les subvencions
són necessàries i crec que la present subvencions anava destina a la plaça de Clavé i
Valldemosa que necessiten les actuacions molt temps reclamades . Espera que la renúncia
de la subvenció no impliqui la renúncia també de les actuacions .
L’alcalde explica que és cert el que diu la senyora Baraldés, però que la renúncia a la
subvenció no implica la baixa de les inversions sinó una nova programació.
2.5 proposta d’aprovació de la recepció de la Urbanització del P.Parcial d’urbanització del
polígon de Niubó.
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Atès que en data 30.12.2015, es va presentar sol·licitud per Icart SL en qualitat de
propietari únic i urbanitzador el polígon del Pla Parcial de Niubó per tal que l’Ajuntament
rebi les obres d’urbanització incloses en el Projecte d’Urbanització que afecta al polígon Pla
de Niubó i aprovat pel Ple siguin rebudes per l’Ajuntament
Atès que en data 16.3.2016_, es va emetre Informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable.
Atès que en data 16.3.2016, es va emetre Informe dels Serveis Tècnics Municipals
sobre la idoneïtat i adaptació de les obres al Projecte d’Urbanització
En data 17.3.2016 Intervenció va emetre informe sobre la devolució de la garantia
prestada en aquell moment propietari únic de la unitat d’actuació.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al ple
PRIMER. Acceptar la recepció de la urbanització del polígon del Niubó portada a
terme per Niubó SL , en qualitat propietari únic del polígon de Niubó ( PP d’urbanització
de Niubó) , tal com es va sol·licitar en data 30.12.2015 previ compliment dels següents
requisits i condicionants:
Ú Caldrà presentar la instància de sol·licitud de

recepció amb els requisits mínims

establerts :
Identificació del sol·licitant, i representació
Acompanyada de tota la documentació preceptiva i la requerida pel tècnic
municipal ens els diferents informes
Liquidació definitiva d la urbanització
Declaració responsable que les obres i el projecte s’han executat d’acord amb el
projecte aprovat i el seu bon estat de conservació i execució.
DOS .Cal procedir a la liquidació definitiva de les obres d’urbanització i l’aixecament de
la càrrega al registre de la propietat que puguin constar d’aquest cost d’urbanització de
liquidació provisional que es va realitzar en la propietat de l’ajuntament de Campdevànol
pel 10% d’aprofitament mig.
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TRES: Atès que les obres d’urbanització ni en projecte ni en execució s’han executat
correctament caldrà
•

Executar les obres requerides per el tècnic municipal dels serveis i/o la
consignació d’un aval per l’import de les obres segons càlcul detallat per
el tècnic municipal (47.078’30 €)

QUATRE D’acord amb els informes tècnics sobre l’estat de deteriorament de les obres
d’urbanització caldrà prèvia la recepció de la urbanització
•

La constitució de la junta de Conservació .

El termini per esmenar les deficiències serà 6 mesos excepte l’aval d’obres que cal constituir-lo en
l’acta de recepció provisional.
1.- El promotor d'un pla o projecte d'urbanització d'iniciativa privada quedarà deslliurat de
l'obligació d'execució, per la comprovació en acta de lliurament, d'allò que correspongui a l'entitat
local atorgant.
2.- De l'obligació de conservació, se'n deslliurarà per la conversió en càrrega real que correspongui a
cada parcel·la, com a estatut de la seva propietat.
3.- Tot això s'entén sens perjudici del que estableix l'art. 5.5 d'aquesta Llei.
4.- Les garanties constituïdes pel promotor es cancel·laran o es tornaran quan en l'expedient
s'acreditarà el lliurament en tots els terrenys que siguin de cessió de les obres d'urbanització i les
instal·lacions i les dotacions l'execució de les quals fos prevista en el pla i en el projecte
d'urbanització. Si és substituït en les seves obligacions per una entitat urbanística
col·laboradora de compensació o de conservació, no es cancel·laran ni es tornaran les
garanties fins que l'esmentada entitat no les haurà constituïdes de manera convenient.
SEGON. Notificar al sol·licitant aquest acord i convocar-lo per a per formalitzar
l’Acta de recepció de les obres d’urbanització, prèvia presentació de la constitució de la
Junta de Conservació i la seva inscripció al registre de la propietat en les diferents
parcel·les
TERCER. No retornar l’aval prestat en garantia de l’execució de la urbanització,
en data atès que els que estableix l’apartat 4 de l’article 12.”Si és substituït en les seves
obligacions per una entitat urbanística col·laboradora de compensació o de conservació, no
es cancel·laran ni es tornaran les garanties fins que l'esmentada entitat no les haurà
constituïdes de manera convenient.
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QUART. Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb
l’anotació corresponent en l’inventari i en els documents comptables corresponents].
S’aprova per majoria absoluta amb 6 vots a favor, 5 del grup municipal de CiU i 1 CUP i 2
abstencions del grup MES
Intervencions :
L’alcalde explica els antecedents històrics i la motivació de la present recepció d’una
urbanització amb condicionants per part de la secretaria intervenció i els serveis tècnics
municipal i als que fa constar que també conta una memòria d’alcaldia amb condicionants i
motivacions que formen part de l’expedient.
Fa esment que el present acord ve motivat per un expedient iniciat el 1991 amb el Pla
Parcial i que havia d’haver finalitzat el 2007 d’acord amb el pla d’etapes. L’incompliment
del termini i les anomalies o les voluntats d’uns i altres han dificultat la seva recepció
fins a la present . recepció condicionada per les moltes mancances, errors de planificació ,
en l’aprovació i en l’execució que ara cal assumir i solventar amb els condicionats del
present acord.
Cal dir que el present acord de recepció condicionat , està motivat per la necessitat de
donar resposta a la necessitat municipal de donar sostre industrial al municipi,
desenvolupament econòmica i als emprenedors i per evitar encara més la degradació d’un
polígon envellit.
Caldrà tenir present que la recepció del polígon no s’ajusta plenament al POUM vinent
entene, que per error involuntari en no incorporar la darrera modificació del PP
urbanització del 2008 al planejament, i que caldrà solventar en el futur.
El senyor L. López del grup municipal de MES explica que el seu partit s’abstindrà en
aquest punt tot i que vol fer les següents consideracions , 1) si els serveis tècnics avalen la
present recepció , endavant i 2) cal donar suport a l’emprenedoria, però creu que els 47000
previstos d’obres són insuficients per avalar la conservació durant 5 anys.
La senyora M. Baraldés del grup municipal de la CUP demana que l’ajuntament no
decaigui en demanar responsabilitat al promotor i que l’ajuntament en faci un seguiment
acurat, però felicita a l’ajuntament que finalment s’hagi pogut desencallar aquest polígon .
L’alcalde explica que els 47.000 no son per la conservació sinó per unes obres que
s’exigeixen amb caràcter immediat en l’acord i que es reserven en cas que el promotor no
les executi per fer-ho d’ofici l’ajuntament. L’aval de conservació serà el que hi havia
d’urbanització que no es retorna. Agraeix la complicitat de tots els grups municipals.

2.6 proposta aprovació patrimonialització diferents trams del canal de
subrogació del dret de concessió d’aprofitament a l’ACA

Martinet i de

En compliment de la Provisió d’Alcaldia de data 18.3.2016, mitjançant la qual es va
sol·licitar informe d’aquesta Intervenció en relació amb la cessió d’ús i drets de la central
hidràulica, les instal·lacions i del dret de concessió d’aprofitament hidràulic de
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la Germans Basil Sc de seva propietat de “martinet “ del Canal de Martinet, ubicats a la
parcel.la cadastral 1550901FG3715S0001PG 1550904DG3715S0001FG i inscrita al registre
de la propietat Tom 1221, llibre 51 de Campdevànol full 58 finca 2611 i al departament de
concessions de l’ACA amb número CC2009000100 D-0023584. de conformitat amb allò
que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base
als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 3.7.2015 va oferir a aquest Ajuntament la possibilitat de cedir el
ús i el dret d’explotació del canal de martinet per Germans Basil SC propietaris de
l’esmentada finca i les instal·lacions hidràuliques i el dret d’explotació de la concessió de
l’ACA

en les parcel·les cadastral 1550901FG3715S0001PG 1550904DG3715S0001FG i

inscrita al registre de la propietat Tom 1221, llibre 51 de Campdevànol full 58 finca 2611 i
al departament de concessions de l’ACA amb número CC2009000100 D-0023584.
SEGON. En data 18.3.2016

es va emetre informe dels Serveis Tècnics en relació

amb la idoneïtat o no de l’acceptació de la cessió del bé descrit anteriorment, i a més i la
valoració del possible gravamen que pugui suposar la cessió del bé i drets a l’Ajuntament.
TERCER. En data 18.3.2016 es va emetre informe d’Intervenció sobre la
inexistència de consignació en el Pressupost municipal vigent per fer front al gravamen
que pugui suposar la cessió del bé i drets a l’Ajuntament i la realització de les inversions
necessàries advertint que calia prèvia formalització de qualsevol document la modificació
pressupostària oportuna.
QUART. En data 18.3.2016 es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir en relació amb l’acceptació de la cessió.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— L’article 206 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.
— L’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
— La Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
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— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona i l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Atès l’Informe de Secretaria de data 15.11.2012 i de conformitat amb allò que
disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic 3, es proposa la ple l’adopció del següent acord
PRIMER. Tramitar l’acceptació de la cessió d’ús i el dret d’explotació del canal
de martinet ofert per Germans Basil SC propietaris de l’esmentada finca i les instal·lacions
hidràuliques i el dret d’explotació de la concessió de l’ACA en les parcel·les afectades i
les finques inscrita al registre de la propietat així com el dret de concessió de l’ACA amb
número CC2009000100 D-0023584.
SEGON. Notificar aquest acord al propietari, per tal de formalitzar la cessió d’ús i
drets en document administratiu, que se subscriurà entre la Presidència de l’Entitat i En
Joan Manso i Bosoms en condició d’alcalde , i en el qual es descriuran el bé cedit en ús , les
instal·lacions la situació física i l’estat de conservació. Així com els drets i obligacions i
condicions de la cessió d’us mitjançant el Conveni corresponent que serà signat per
ambdues parts
TERCER. El present Acord, i el Conveni corresponent, s’elevaran a escriptura
pública i s’inscriuran en el Registre de la Propietat
QUART : Procedir a la inscripció al registre de bens municipal i al registre de la
propietat, la propietat del canal que transcorre per les vies públiques del terme
municipal de Campdevànol , tant en el subsòl de la via pública

com la part

que es

troba en el sòl de la via pública i que es detalla en l’annex I del present acord i que en
forma part del mateix.
CINQUÈ Atorgar quants poder sigui menester en dret a l’alcalde Joan Manso i
Bosoms per la formalització del present acord.
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
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3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
3.1 proposat d’aprovació del pla anual d’aprofitaments forestals fustaners
En data 23 de desembre de 2015 i Registre d’entrada 1993 el Departament d’Agricultura ,
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha tramès el pla anual d’aprofitaments fustaners per al
2016 del municipi per tal de ser aprovat pel Ple de la Corporació.
D’acord amb el programa anual d’aprofitaments fustaners trames , es proposa al Ple
Primer Aprovar el pla d’aprofitaments forestals fustaners per al 2016 del municipi de
Campdevànol , amb una base imposable de 3400 euros corresponents a aclarida selectiva
mixta .
Segon Notificar el present acord al departament de medi ambient, sostenibilitat i mon rural
als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
5.1 Proposta d’aprovació de les bases i licitació de subvencions 2016
Vista la proposta d'Ordenança per la qual s'aproven les [Bases Generals de Subvencions]
[Bases reguladores de les subvencions en matèria de joventut, cultura, esports , lleure i serveis
socials de Campdevànol elaborada pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Campdevànol .
_
Vist l'Informe de Secretaria de data 18 de arç de 2016 pel qual s'informa favorablement
l'esmentat Projecte d'Ordenança.
_
Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de 24.3.2016
_
Considerant allò establert per l'article 9.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions,
pel qual s'estableix com a requisit previ l'establiment de qualsevol subvenció l'aprovació de
les corresponents bases reguladores.
_
Considerant allò establert per l'article 17.2 de l'esmentada norma, per la qual es disposa
l'aprovació de les corresponents bases reguladores mitjançant una ordenança general o
diverses ordenances específiques; i així mateix allò establert per l'article 17.3, en la seva
redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic
i altres mesures de reforma administrativa -LRSP-,que regula el contingut mínim de les
Bases reguladores.
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_
Considerant la competència que s'atribueix a aquest Ple per a l'aprovació de les
Ordenances i Reglaments municipals, d'acord amb allò establert per l'article 22.2.d) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; així com el procediment
d'aprovació establert per l'article 49 de l'esmentada norma,
_Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de les Bases reguladores de les
subvencions en matèria de joventut, cultura, lleure , esports i serveis socials de l'Ajuntament
de Campdevànol que s'acompanya com Annex a aquest Acord.
_
SEGON.- Disposar l'obertura d'un termini d'informació pública i audiència de trenta
dies, durant els quals podran els interessats presentar les reclamacions i suggeriments que
estimin convenients per a la seva resolució per aquest Ple; així mateix, disposar que en cas
de no presentar-se reclamacions o suggeriments s'entendrà definitivament adoptat l'acord
fins aleshores provisional.
_
TERCER.- Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i edicte al Tauler
d'Anuncis d'aquest Ajuntament.
QUART Aprovar la convocatòria d’atorgament de subvencions regula en les present
bases i cop finalitzat els tràmits oportuns d’aprovació de les pla estratègic i d’exposició
pública de les bases esdevinguin definitives . Un cop esdevinguin fermes les bases i el pla
estratègic caldrà procedir a la publicació de l’anunci de convocatòria sense necessitat de
cap més acord.

S’aprova per unanimitat

5.2 proposta aprovació del Pla estratègic de subvencions municipals
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, els òrgans de les administracions Públiques o qualssevol ens que proposin
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic
de subvencions els objectes i efectes que pretenen amb la seva aplicació, el termini
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament,
supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. El pla
estratègic de subvencions es configura com un instrument programàtic, de planificació de
polítiques públiques, mancant de caràcter normatiu i el contingut del qual no crea drets ni
obligacions, quedant la seva efectivitat condicionada a la posada en pràctica de les
diferents línies de subvenció, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Així es
desprèn dels articles 10 a 15 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, aprovat
per RD 887/2006, de 21 de juliol, preceptes que no tenen caràcter bàsic, segons la
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seva Disposició Final Primera.
_
Pel que fa a l'àmbit d'aquesta Corporació, l'exigència d'aprovació prèvia d'un pla
estratègic de subvencions no ve imposada per l'Ordenança General de Subvencions, que
no regula les característiques d'aquests plans .
. De conformitat amb aquests preceptes, el pla dit haurà d'incloure una previsió de les
accions a desenvolupar en matèria de subvencions per a un període de 2016-2018anys,
comprenent la totalitat d'aquelles que prevegi establir l'Ajuntament de Campdevànol ,
llevat que per motius degudament acreditats es consideri convenient el seu desglossament
en més d'un pla estratègic.
Legislació aplicable _
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions aprovat per RD
887/2006, de 21 de juliol
- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Campdevànol
Per tot l’exposat , es proposa al Ple
Primer l’aprovació del present pla estratègic de subvencions .
Segon Publicar a la web municipal el present pla per al coneixement general i als efectes
oportuns
Notificar el present acord amb el pla a la BDNS en compliment de la normativa en matèria
de subvencions.
Quart Autoritzar a l’alcaldia quantes accions siguin necessàries per la tramitació del
present acord
S’aprova per unanimitat
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
18/01/2016
25/01/2016

Sancions trànsit.
Modificació de pressupost 25/2015
Modificació de pressupost 26/2015
Incoació expedient de protecció de la legalitat urbanística obres sense títol.
Sancions trànsit.
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26/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
02/02/2016
03/02/2016
03/02/2016
04/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
05/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016

Modificació complement productivitat d’un treballador.
Convocatòria junta de govern local.
Sol·licitud autorització treballs condicionament guals riu Merdàs.
Requeriment esmena comunicació canvi titularitat activitat.
Adjudicació contracte menor aparell climatitzador bar pavelló.
Denegació al·legació sanció trànsit.
Incoació multes coercitives incompliment legalització carnisseria.
Baixa rebut tinença de gossos.
Requeriment perfeccionament comunicació prèvia activitat obrador productes
làctics.
Aprovació liquidació definitiva impost obres.
Pagaments premi carnestoltes.
Concessió llicència obres per obertura de rasa.
Concessió llicència obres per reforma instal·lació d’aigua.
Concertació de préstec.
Comunicació activitat venda de pa i pastisseria amb degustació.
Projecte de legalització camí d’accés a les Planes.
Requeriments esmena sol·licitud llicència obres.
Requeriments esmena sol·licitud llicència obres.
Aprovació plusvàlues.
Aprovació plusvàlues.
Ocupació de la via pública per mercat.
Sol·licitud de subvenció millores formatives en el teixit empresarial i
comercial.
Inspecció d’obres.
Imposició segona multa coercitiva comunicació canvis activitat de comerç.
Concessió de subvenció a l’associació Sant Grau per organització cursa comte
Arnau.
Autorització instal·lació atraccions per setmana santa.
Aprovació recurs de reposició presentat per Correus.
Pagament paga extra 2012.
Admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial.
Convocatòria noves adjudicacions vacants mercat municipal.
Candidatura premis d’excel·lència energètica.
Desestimació reclamació patrimonial.
Autorització utilització pavelló d’esports.
Liquidació diferència abonament quotes guarderia.
Devolució canvia aparcament font del Querol.
Concessió llicència obres per pavimentar balcó.
Concessió llicència obres per reforma d’un bany.
Concessió llicència obres per pavimentar balcó.
Concessió llicència obres per substitució de teules.
Resolució recurs de reposició projecte remodelació pavelló d’esports.
Sol·licitud ampliació termini treballs riu Merdàs.
Sobreseïment d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística.
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17/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
01/03/2016

Gratificacions nòmina de febrer.
Exempció IVTM.
Sancions trànsit.
Sol·licitud de subvenció concert música de cobla.
Interpretació tema assegurança de l’ordenança d’utilització de les
instal·lacions municipals.
Comunicació canvi titularitat activitat de comerç de productes alimentaris.
Concessió llicència obres per obertura de rasa.
Pagament al cercle campdevanolenc la cessió de locals.
Delegació representació i potestat als CCR i CBS en la 1a. tinent d’alcalde.
Liquidació per ocupació de la via pública.
Liquidació per ocupació de la via pública.
Autorització instal·lació atracció per setmana santa i rams.
Sancions trànsit.
Incoació expedient autorització provisional activitat substrat agrícola.
Liquidació del pressupost 2015.
Convocatòria junta de govern.
Requeriment comunicació activitat serralleria.
Regularització nòmina mes de gener.
Multa coercitiva legalització activitat carnisseria.
Declaració caducitat llicència obres.
Devolució canvia aparcament font del Querol.
Canvi titularitat parada mercat setmanal.
Aprovació calendaris laborals.
Baixa d’ofici del padró municipal.
Comunicació activitat aparcament vehicles al carrer Prat.
Comunicació activitat comerç al detall productes de ferreteria.
Adjudicació contracte tractament desratització instal·lacions municipals.
Adjudicació contracte tractament desratització casc urbà.
Devolució canvi aparcament font del Querol.
Resolució recurs reposició liquidació plusvàlua.
Autorització utilització sala Diagonal.
Autorització utilització sala auditori del centre cívic.
Exempció IVTM.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística obres en vialitat pública.
Concessió llicència d’obres per a solera de formigó.
Exempció IVTM.
Serveis de personal essencials i prioritaris municipals 2016.
Exempció IVTM.
Devolució part proporcional IVTM.
Modificació IVTM.
Autorització utilització sala auditori del centre cívic.
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01/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
03/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
08/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
11/03/2016
11/03/2016
11/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
17/06/2016

Concessió dret funerari.
Transmissió parada mercat setmanal.
Subvenció servei de menjador a un nen de la guarderia.
Traspàs concessió de nínxol.
Contractació explotació bar del pavelló.
Renúncia concessió de nínxol.
Revocació liquidacions aprofitament domini públic.
Requeriment documentació mesa de contractació manteniment sistemes
informàtics.
Liquidacions aprofitaments especials domini públic local.
Modificació de pressupost per incorporar romanent de crèdit.
Necessitats urgents i inajornables de cobrir la plaça de tècnic mig.
Serveis essencials i prioritaris municipals 2016.
Sancions trànsit.
Reclamació liquidació avals Vodafone.
Concessió llicència obres per canvi d’ús d’aparcament.
Concessió llicència d’obres per reforma de de local per a consultori
odontològic.
Concessió autorització instal·lació parada mercat setmanal.
Concessió dret funerari.
Rectificació subvenció menjador llar d’infants a una alumne.
Subvenció per actuacions en camins rurals i matèria forestal.
Aprovació bases selectives provisió plaça d’un tècnic mig.
Convocatòria proves selectives provisió plaça d’un tècnic mig.
Bonificació IBI famílies nombroses.
Aprovació comptes sopar de carnestoltes.
Devolució fiança utilització sala Diagonal.
Gratificacions nòmina març.
Convocatòria junta de govern local.
Nomenament membres Mesa de Contractació projecte remodelació pavelló
d’esports.

Assabentats
7.1.1

Ratificació del Decret de declaració de prioritats bàsiques i essencials de serveis
per al 2016

ANTECEDENTS
Per tal de poder donar compliment a les instruccions de contenció i reducció de la despesa,
i a la viabilitat econòmica municipal, que afecta a les consignacions de les partides de
despesa de capítol I, s’han tingut en compte una sèrie de mesures que són necessàries dur a
terme durant l’exercici de 2016, també per donar compliment amb allò que estableix el
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària
i financera per la correcció del dèficit públic.
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Relatives a contractacions temporals de personal :
1.

La contractació temporal i/o el nomenament de funcionaris interins es realitzarà
únicament en els supòsits i per necessitats urgents i inajornables que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials, es consideren en aquest sentit la
substitució o nova contractació d’aquelles places incloses en la plantilla de personal
degudament justificades i en la substitució a partir del quart dia d’acreditar la baixa
sempre que la necessitat sigui inajornable.

2.

Tenen la condició de serveis essencials i prioritaris
a.

Personal docent i conserges.

b.

Seguretat Ciutadana.

c.

Personal de brigada.

d.

Aquells que permetin mantenir el funcionament regular de l’Ajuntament.

e.

Unitats on sigui unipersonal el desenvolupament de la tasques, sempre i
quan es justifiqui la necessitat urgent i inajornable

f.
3.

tècnics en dret, econòmiques, polítiques i rrhh a les AAPP

Els contractes i/o nomenaments de personal interí aprovats per cobrir necessitats
urgents i inajornables de substitució per situacions excepcionals i sobrevingudes
,s’extingiran amb ocasió del venciment del seu termini temporal i no podran ser
prorrogats.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès allò que disposa l’article 3.Dos del Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit
públic, respecte a la contractació de personal temporal, i nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran a aquells sectors, funcions i categories
professionals que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès allò que disposa l’article 20.1 de

la LPGE 48/2015 de 29 d’octubre de 2015, de

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, respecte l’oferta pública d’ocupació o altre
instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal.
Atès allò que determina l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
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Vist l’article 53 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 l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
RESOLC:
Primer La contractació temporal i/o el nomenament de funcionaris interins i personal
laboral temporal es realitzarà únicament en els supòsits i per necessitats urgents i
inajornables que afecti al funcionament dels serveis públics essencials, es consideren en
aquest sentit la substitució o nova contractació d’aquelles places incloses en la plantilla de
personal degudament justificades i en la substitució a partir del quart dia d’acreditar la
baixa sempre que la necessitat sigui inajornable. I sense data en aquells supòsits de
reorganització administrativa
Segon Tenen la condició de serveis essencials i prioritaris
a.

Personal docent i conserges.

b.

Seguretat Ciutadana.

c.

Personal de brigada.

d.

Aquells que permetin mantenir el funcionament regular de l’Ajuntament.

e.

Unitats on sigui unipersonal el desenvolupament de la tasques, sempre i

f.

tècnics mig

quan es justifiqui la necessitat urgent i inajornable
especialitzats

dret, econòmiques , ciències polítiques ,

periodisme, història, comunicació.
Tercer Els contractes i/o nomenaments de personal interí aprovats per cobrir necessitats
urgents i inajornables de substitució per situacions excepcionals i sobrevingudes
s’extingiran amb ocasió del venciment del seu termini temporal i no podran ser prorrogats.
Quart Ratificar aquest Decret en el proper Ple que es celebri
Cinquè Comunicar aquest Decret als delegats de personal

S’aprova per unanimitat
7.2 Altres assumptes d’interès.
7.2.1
Proposta d’aprovació de la moció d’arxivers
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM en relació a
l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
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El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any
2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO
(Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a
Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una
resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en
compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en
el seu respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el
paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de
comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la
investigació històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de
Campdevànol l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i
aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el
text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble
que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu
origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que
garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions.
Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la
constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el
nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i
millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:


el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives,
culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;



el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i
col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur;



la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;
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la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja
sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;



el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i
continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels
documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;



la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la
informació– en la gestió dels arxius;

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:


S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;



la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes,
públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves
activitats;



es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració,
amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;



els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;



els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de
les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;



els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.”

Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes
per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de
promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de
documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com
privat.
Tercer. Comunicar el present acord a l’AAC
S’aprova per unanimitat
7.2.2

Donar compte del informe de l’estat de seguiment del conveni del Diagonal .
L’ajuntament de Campdevànol te signat un conveni de col.laboració amb
l’associació de Balladors de la Sala Diagonal per la gestió de la sala del que donen
compte mitjançant la signatura d’una annex al conveni anualment que forma part
de l’expedient que els regidors tenen a la seva disposició , per tal de comprovar
l’estat de gestió de la sala d’acord amb el conveni signat.
Assabentats
Intervencions : L’alcalde els termes del conveni subscrit i explica que el presnet
punt és deu al compliment de les seves clàsules i la voluntat de transparència de
l’entitat amb la comptabilitat. Aquest darrer any any generat un
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superàvit de 800 euros que s’ha acordat que restin a la seva caixa per possibles
desajustos i que l’any vinent ja es regularitzarà.
Voldria aprofitar per agrair-los la tasca que fan per un servei del municipi.
El senyor Lluis López del grup de MES també col felicitar-los per la bona tasca
que fan , però seria més partidari de destinar el superàvit a altres finalitats.

7.2.3

Donar compte del seguiment de subvencions sol·licitades

convocatòria

BOP 16/01/2016, membres XSLPE
Dipsalut Pm01p
Dipsalut Pt09

actuació
millores formatives en el teixit
comercial i empresarial del sector
metal·lúrgic
dinamització parcs urbans
saludables

BOP 16/02/2016, concerts música de
cobla
BOP 15/02/2016, fons de cooperació
econòmica i cultural
BOP 23/02/2016, actuacions en camins
rurals i matèria forestal

salubritat sorreres infantils
avaluació i control aigua de l'aixeta
del consumidor
control legionel·losi instal·lacions
baix risc de transmissió
control legionel·losi instal·lacions
alt risc de transmissió
concert “La veu de la Cobla"
Orquestra Costa Brava, de
Palafrugell
Pavimentació carrers i activitats
culturals
tallada d'arbres i estassada
sotabosc i sega de vegetació

RESOLUCIÓ EMC/192/2016, de 25 de
gener, premis eficiència energètica

caldera de biomassa dels vestuaris
del cap de futbol

Dipsalut Pt04
Dipsalut Pt02
Dipsalut Pt01

data
sol·licitud

11/02/2016

import
sol·licitat

import
concedit

data
concessió

2.000,00 €

26/01/2016
02/02/2016

25/01/2016
25/01/2016

04/02/2016
25/01/2016
02/02/2016
25/01/2016

19/02/2016

1.450,00 €

14/03/2016

44.509,00 €

14/03/2016

8.978,81 €

16/02/2016

Assabentats
Intervencions
L’alcalde explica que la política municipal ha estat de demanar-les totes .
El senyor Lluis López diu que creu positiu l’actitud però caldria també assegurar-se que
no hem de tornar a renunciar a cap com el punt de l’ordre del dia del ple d’avui en que
s’havia hagut de renunciar a una subvenció.
7.2.4

Donar compte del informe de l’ACR sobre la nova escola de Campdevànol
Arrel dels incident produït en al contaminació del subsòl cedit al departament
d’ensenyament en el transcurs de l’execució de l’obra l’ajuntament va sol.licitar un
informe sobre la viabilitat i seguretat per la salut de continuar l’execució de l’obra i
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l’ús previst que l’ajuntament ha posta a disposició dels regidors per al seu coneixement
i que forma part de l’expedient obert al efecte.
Assabentats
Intervencions
Alcalde A la present data l’alcalde informe que s’ha rebut el informe sobre l’estat de
contaminació i la seva valoració que es resumeix en tres aspectes claus:
1- La contaminació dels subsòl és mes generalitzada que la inicialment prevista i
afecta els vials públics
2- Els costos de descontaminació ascendeixen a uns 900.000 euros.
3- ACR ratifica l’informe emès per l’ACAM i que la contaminació va més enllà del
solar, també inclou algun carrer del costat.
En referència amb la darrera reunió que s’ha celebrat avui a Ensenyament vol fer constar
que
s’ha acordat que l’ajuntament i el departament sol·licitaran un informe al
departament de Sanitat per tal que certifiqui si un cop descontaminat el sòl no existirà cap
risc per la salut i per al desenvolupament de l’ús previst.
• Si l’informe diu que és possible es continuaran les obres previstes de
descontaminació i d’execució de l’escola
• Si l’informe es negatiu es preveu buscar una altre ubicació per la seva
construcció
El senyor Lluis López del grup MES lamenta la situació en que s’ha arribat, perquè s’està
parlant d’un delicte medi ambiental de fa anys . Demano que si l’ajuntament disposa de
l’informe convoqui un ple extraordinari per tal de donar-li tràmit amb la màxima celeritat,
tant si és la primer premissa com si és la segona i cal buscar una nova ubicació i com
procedir per la descontaminació del sòl
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP demana si es pot utilitzar
agilitzar el temps i pressionar els diferents grups al parlament per treballar plegats atès
que cal tenir molt present que aquest és un tema de salut pública.
El senyor Alcalde respon que la perllongació en el temps dependrà més de qüestions
tècniques que polítiques . Recorda que l’ajuntament va rebre el solar lliure de càrregues i
vicis ocults i es compromet a elevar al Ple l’informe de salut .
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
El regidor de CiU Gerard Fossas explica
1-la voluntat de la convocatòria ds subvencions a entitats ha variat la seva finalitat fins ara
i passa a entendre –les com el foment d’ activitats de implicació de dinamització del
poble i no de la pròpia entitat.
2- la voluntat de la creació de la comissió de festes com un ens implicador de totes les
entitats que vulguin , per tal de que hi siguin representades i incrementin la seva relació
4- Aquest canvis serviran per tenir major control pressupostari de les entitats i de l¡
partides de festes i cultura.
5- Comunica que s’ha contractat una empresa de Barcelona per el disseny d’una
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nova web per tal que sigui el punt de trobada de les diferents eines municipals
L’alcalde explica que hi ha diferents actuacions municipals rellevants
•

Campdevànol és un municipi amb força activitat i amb un normativa que
ha variat recentment , per aquets motiu s’ha contractat un enginyer
municipal per tal que assessori en la nova normativa i assessori als
ciutadans

•

En breu es sol·licitaran els ajuts FEDER de Diputació i CCR

•

Extensió definitiva de la xarxa òptica al municipi que ja han vingut a
presentar-se.

•

En breu s’inicien les obres del carrer de la Fulla que restava pendent
d’execució

•

En breu

sortirà la 2a convocatòria POCTEFA a la que l’ajuntament

concorrerà amb un projecte que fa temps que treballem.
•

Atès que el regidor que va promoure l’enquesta ciutadana avui per motius
personal no ha pogut ser al Ple , es presentarà en el proper Ple el pla
estratègic sorgit d’aquesta enquesta.

L’alcalde esmenta l’agenda
1- Vista del Conseller Baget en visita privada a Comforsa
2- Visita del Director General de Centre Públics
3- Visita del President de Vies verdes
4- Pendent de la vista de la Consellera Borràs , del que serà degudament informats.

El senyor Lluis López del grup de MES voldria fer un repàs dels diferents temes que
voldrien abordar amb l’equip d govern en breu:
1- Torrent de la Cabana
2- Els seguiment de l’Escola Bressol
3- Bases del tècnic mig
4- Conveni de treballadors
5- La radio municipal
6- L’estat sobre el concurs de projectes del pavelló municipal
7- La creació de la Comissió de festes, del que diuen estar especialment contents
que s’hagin buscats canals de participació ciutadana un cop varen eliminar el
Patronal de Cultura,
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP , esmenta que hi ha entitats
que no han rebt cap tipus d’informació sobre la creació de la comissió , i que li consta que
en canvi s’han iniciat tràmits de contractació en nom de la comissió. Fa constar que la
proposta li sembla bona, però no li sembla correcte el procediment seguit.
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El senyor Gerard Fossas , aclareix que varen ser tots convocats en la reunió explicativa de
les subvencions , i fa constar que no s’ha creat res encara, que si hi ha iniciatives és perquè
algú ha indagat , no perquè el tema estigui tancat, ni per odre de la regidoria. Creu que
ha estat un problema de tempos i mal entesos , no de directrius ni ordres, i que miraran
que no es torni a produir aquest mal entesos .
La senyora Mariona Baraldés del grup de la CUP demana rebre informació sobre la
valoració del casal de nadal
També demana informació i valoració de la setmana Santa al Torrent de la Cabana i la
proposta de l’ajuntament

per l’estiu

al Torrent de la Cabana

temes que veu amb

preocupació .
L’alcalde respon als diferents assumpte plantejats pels regidors:
1 Torrent de la Cabana: la senyora Sau assumeix el repte al nostre terme municipal . S’ha
treballat molt per poder tenir una solució consensuada però l’ajuntament no assumirà més
els deures d’altres municipis, però nosaltres assumirem el nostre deure.
2- En referència a l’Escola Bressol, dir-los que estem pendents de rebre les dades de la preinscripció. Per l’altre banda cal fer esment que aquest any s’han fets els casals de nadal i
setmana santa com a casals de lleure , però que l’any vinent seran part del funcionament
de l’escola bressol. A la present data no hi ha prevista l’obertura de noves aules, i cal fer
esment que hi ha un conveni signat amb el municipi de Gombrèn per el finançament dels
seus alumnes.
3- En referència a la plaça de tècnic mig, ja està convocada i publicada l’oferta.
5- En referència al conveni de treballadors , estem esperant una proposta de conveni ,
però també és cert que un dels seus representants està de baixa .
6- En referència a la radio municipal , estem estudiant les possibilitats de gestió, en breu
els podrem informar.
7-

En referència al concurs de projectes es van seleccionar 6 equips que estan treballant
en el projecte. Els tindrem informats.

La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP demana si es farà un trasllat
dels dissenys del pavelló a la població perquè serà positiu saber-ne la seva opinió.
En referència la Torrent de la Cabana l’alcalde explica que s’han fet diverses reunions amb
propietaris i alcaldes i que les posicions són molt contraries en l’àmbit polític , i en els de
propietaris no hi ha una posició consensuada entre ells. Només fer constar que cal tenir
molt present que estem parlant d’un espai privat i que cal respectar-ho .

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

9.Varis, precs i preguntes

I sense més assumptes a tractar l’alcalde , el senyor Joan Manso aixeca la sessió a les 21:21
que jo com a secretària en dono fe.

Vistiplau
El president,
Joan Manso Bosoms

La secretària

Núria Charques Grífol

