AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
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e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 27/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 16.12.2016
Assistents

Inici: 20 h.

Presidència:

Joan Manso i Bosoms , alcalde

Fi: 20:20

Membres:

Amb veu i vot

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament

Dolors Costa Martinez

de

Sergi Corbatera Jorge

membres de la Junta de Govern a

Joan Manso i Bosoms

l’objecte de celebrar la sessió, en primera

Campdevànol

es

reuneixen

els

convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde Sr Joan Manso i Bosom i en

Convidats:
Amb veu i sense vot

virtut i l’assistència dels regidors què es

Gerard Fossas Noguera

relacionen al marge.

Jordi Tubau Mitjavila
Maria del Mar Casals Serras
Blanca Sánchez González

Absents

Joan Manso i Bosoms
Maria del marc Casals

Actua com a secretària accidental la Sra. Núria Charques Grífol
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1. Règim Interior i Territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 2.12.2016 acta núm. 26/2016
1.2 Proposta aprovació del PAU de l’Hospital comarcal
2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016, segons àrees
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O/2016/22
P/2016/ 22
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
3.4. Proposta aprovació calendari fiscal 2017
3.5 Proposta aprovació de padrons fiscals 2017
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.Règim Interior i Territori
1. 1 Aprovació acta sessió anterior de data 2.12.2016 acta núm. 26/2016
Es proposa l’aprovació de l’acta de la JGL de data 2.12.2016 acta núm. 26/2016
S’aprova per unanimitat
1.2 proposta aprovació del PAU de l’Hospital Comarcal del Ripollès
Fets
1.

El doctor Joan Alsina i Grané, director gerent de l’Hospital de Campdevànol, ha presentat
davant aquest Ajuntament el Pla d’autoprotecció de l’Hospital Comarcal del Ripollès,
redactat pels tècnics acreditats Sra. Maria Codinach Sinard i Sr. Ramon Roca Gasch, amb la
previsió de les emergències que es puguin produir i les mesures de resposta.

2.

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció, i es fixa el contingut d’aquestes mesures, estableix
l’obligació d’adoptar mesures d’autoprotecció per a determinades activitats i centres.

3.

L’enginyer municipal, Sr. Josep Cordomí Lladó ha emès informe favorable de data
12/12/2016 amb el contingut que literalment es transcriu:
Entrada a la plataforma HERMES dia 15/07/2016
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Número de registre : 1-2016-001425-2
Aquest pla ha estat publicat a la plataformes HERMES pel Sr. JOAN GRANE ALSINA.
Aquest pla està redactat pels tècnics acreditats Sr. RAMON ROCA GASCH i la Sra. MARIA
CODINACH SINARD, en data 2/12/2015 , i entrada al registre municipal el 29/04/2016.
El pla es presenta en format digital a través de la plataforma HERMES, i en format paper a
l’Ajuntament. Està estructurat formalment en quatre documents i quatre annexes.
El document número 1 amb la identificació de la instal·lació, inventari, anàlisis i avaluació del risc.
El document número 2 en un inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
El document número 3 manual d’actuació.
El document número 4 implantació, manteniment i actuació.
L’annex número 1 directori de comunicacions.
L’ annex número 2 formularis per la gestió de les emergències.
L’annex número 3 plànols.
L’annex número 4 fitxes d’actuació.
En general se segueix l’índex d’un pla d’autoprotecció segons l’article 2 i annex II del Decret 30/2015
de 3 de març. Segons l’article 6 d’aquest mateix decret, caldrà revisar aquest pla cada quatre anys per
tant, caldrà fer una nova actuació el desembre de 2019 o fins una modificació substancial de
l’activitat.
Cal remarcar que totes les claus o interruptors generals de totes les instal·lacions de gas, electricitat,
aigua, gasos medicinals, ventilació, climatització, ascensor, montacàrregues i grup electrogen
estiguin ben senyalitzats i coincideixin tant els plànols com a tot l’àmbit del centre sanitari per si fos
necessari interrompre els subministraments en cas d’una emergència per tal de no provocar majors
danys a les persones i bens.
Analitzat el contingut dels documents presentats, i atès que entenem que l’activitat Hospitalària
(segons l’annex I-B “Activitats i centres interns per la protecció civil local, activitat sanitària de
menys de 200 llits), està legalitzada, i que compleix la normativa específica de seguretat contra
incendis, i la de les diferents instal·lacions sectorials d’acord amb la seva legislació aplicable, atès que
el pla d’autoprotecció d’aquesta activitat compleix formalment amb el que especifica el Decret
esmentat, respon bé als seus continguts i atès que és un pla ben elaborat, proposo que el pla
d’autoprotecció de referència sigui homologat per la Junta de Govern, tenint en compte el
compliment de totes les mesures indicades en aquest Pla d’Autoprotecció i el que imposa el Decret
30/2015.
Fonaments de dret
L’Annex 1B.c).1 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, i es fixa el contingut d’aquestes mesures,
inclou els establiments d’ús sanitari en els quals es presten cures mèdiques en règim
d’hospitalització o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat inferior a 200 llits en
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conjunt. En conseqüència l’Hospital Comarcal del Ripollès ha de disposar d’un Pla
d’Autoprotecció.
Acord
Per tant, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1.

Homologar el Pla d’Autoprotecció de l’Hospital Comarcal del Ripollès, amb núm. de
registre a la plataforma HERMES 1-2016-001425-2, per tal de donar compliment a 1B.c).1 del
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

2.

Notificar aquest acord a l’Hospital Comarcal del Ripollès.
S’aprova per unanimitat

2 .Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016, segons àrees
O/2016/22
P/2016/ 22
S’aproven per unanimitat amb les esmenes del regidor de l’àrea que consten en la relació
de F de cada àrea
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
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AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
PREVISIÓ DE TRESORERIA CORRENT
EXERCICI 2016
SALDO CAIXES I BANCS - data 15-12-2016
RETENCIONS
LÍMIT PÒLISSA
PÒLISSA DISPOSADA
PÒLISSA DISPONIBLE
SALDO DISPONIBLE

220.669,37
0,00
250.000,00
-34.882,09
215.117,91
220.669,37

INGRESSOS
CONCEPTE

Fons C ooperació
C onsorci Recaptació- bestretes mensuals
C onsorci Recaptació- bestretes extres
C onsordi Recaptació - liquidacions
subvencions - C onsell C atalà de l'esport
Generalitat - subvencions
Diputació Dipsalut
Diputació Subvencions varies
POUSC - per amortitzar prèstec pont
mercat
/ Festa Major
Piscina
rebuts llar d'infants / gimnàs
cànons bar pavelló i jubilats
Moviment finestra
TOTAL INGRESSOS

DESEMBRE
45.888,26
26.091,00

GENER
45.888,26

F EBRER
45.888,26

13.000,00
3.600,00
25.000,00

MARÇ
45.888,26
78.273,00
80.000,00
23.468,86

40.000,00
137.135,56

5.000,00

1.000,00
4.000,00

5.000,00
500,00
8.000,00

5.000,00
500,00
8.000,00

5.000,00
500,00
8.000,00

101.979,26

253.123,82

64.388,26

247.130,12

GENER
40.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47
1.091,19
500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.209,15
25.000,00

F EBRER
40.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47
1.091,19
500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.209,15

MARÇ
40.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47
1.091,19
500,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.209,15

6.000,00

DESPESES
CONCEPTE
Nòmina personal
Nòmina regidors
Seguros Socials
C onsell C omarcal - deixalles
lloguer local
Telèfon, parfip spa, anuncis... (mensual)
ascensors, gremi instal·ladors... (trimestral)
Assegurances
llum
C onsorci Benestar social
Agència tributària - IRPF i IVA trimestral
POUSC - per amortitzar prèstec pont
Préstecs Banc Sabadell
Prèstecs Banc Santander
Prèstecs BBVA
Prèstecs La C aixa
C onsell C omarcal - dif. SOC
Dipollès desenvolupament (prèstec)
C onsorci Vies verdes quota 2016
Ajuts socials - subvencions
Subvencions entitats
factures i pag.vençuts 1
factures i pag.vençuts 2
Pagaments finestra
TOTAL DESPESES
DIF ERÈNCIA INGRESSOS - DESPESES
EXISTÈNCIA TRESORERIA INICIAL
EXISTÈNCIA TRESORERIA F INAL
EXISTÈNCIA REAL, DESCOMPTANT PÒLISSA

DESEMBRE
80.000,00
3.000,00
20.000,00
23.173,47

5.209,15
5.000,00

4.500,00
6.453,08

6.140,00
2.287,66

118.431,33
5.000,00

16.377,69
20.086,51
3.264,07
3.108,11
4.290,00
1.800,00
3.000,00
22.248,86
28.600,00
100,00

16.377,69
7.600,00

11.800,00
25.000,00
25.000,00
100,00

25.000,00
25.000,00
100,00

25.000,00
25.000,00
100,00

239.257,86

195.826,89

156.501,47

295.482,83

-137.278,60

57.296,93

-92.113,21

-48.352,71

220.669,37

83.390,77

140.687,70

48.574,49

83.390,77

140.687,70

48.574,49

221,78

-166.609,23

-109.312,30

-201.425,51

-249.778,22

S’aprova per unanimitat i s’acorda el pagament de ens i consorcis i les factures sense partida
pressupostaria vençuts.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i

altres

pagaments
3.4. Proposta aprovació calendari fiscal 2017
Vista la proposta de calendari fiscal presentada pel regidor d’hisenda i atès que l’article 2 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i preus públics la titularitat dels quals els correspon, i que aquestes han
estat delegades al Consorci de recaptació de Cerdanya Ripollès
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Atès que el calendari fiscal proposat es basa en dos objectius primordials, d’una banda, facilitar
al màxim als contribuents el pagament dels tributs locals mitjançant la potenciació de les
domiciliacions bancàries i, d’una altra, no perjudicar els interessos econòmics de la Corporació,
apropant les dates finals dels períodes de cobrament
El regidor d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

Servei del CEMENTIRI

30

15

50 %

15

18
1

3

1

3

18

30

Servei control sanitari GOSSOS

15

15

Atorgament llicències TAXIS
Recollida, tractament i
eliminació altres residus
COMERCIALS
Impost d'activitats econòmiques
(IAE)

15

15

1

50 %

3

15
15

1a cobrança (1 febrer al 3 d’abril 2017)
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
- SERVEI DEL CEMENTIRI
- 50% SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
2a cobrança (18 d’abril al 30 juny 2017)
- 50% IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) URBANA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) RÚSTEGA
- SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES habitatges, solars)
3a cobrança (15 setembre al 15 novembre 2017)
- 50% IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) URBANA
- SERVEI DE CONTROL SANITÀRI DE GOSSOS
- 50% SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
- IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
- TAXA D’AUTORITZACIONS D’AUTO TAXIS

S’aprova per unanimitat
3.5 Proposta aprovació de padrons fiscals 2017
Fets

50 %

15
15

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

50 %

JULIOL

MAIG

18

JUNY

ABRIL

Impost sobre béns immobles
(IBI) urbana
Impost sobre béns immobles
(IBI)rústega
Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM)
Recollida, tractament i
eliminació ESCOMBRARIES

MARÇ

GENER

FEBRER

ACORD:
Primer.- APROVAR, per a l’exercici 2017, el calendari fiscal que es detalla al final del present
acord
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès i als serveis
econòmics de l’Ajuntament.
Tercer.- DONAR-NE publicitat en al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
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Un cop confeccionats els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2017, amb la incorporació de
les modificacions pertinents de les ordenances fiscals vigents, dels tributs següents:
-

Padró de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Padró de Cementiri
Padró d’escombraries comercials i industrials

Fonaments de dret
1. La Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’ordenança fiscal núm.1 general de gestió, inspecció i recaptació de
l’ajuntament de Campdevànol
2. Les ordenances fiscals municipals següents:
- L’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- L’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa pels serveis de cementiri
- L’ordenança fiscals núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Resolució
Per tant, resolc:
1. L’aprovació dels padrons esmentats.
2. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i a la plana web de
l’Ajuntament pel termini de vint dies hàbils.
3. Les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 1 de febrer al 3 d’abril de 2017
a les oficines de Recaptació del Consorci de Recaptació Ripollès - Cerdanya en horari d'oficina.
S’aprova per unanimitat
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
16/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

16/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

17/11/2016

Convocatòria d’una consulta popular.

18/11/2016

Bonificació IVTM.

18/11/2016

Embargament nòmina d’una treballadora.

21/11/2016

Horari especial bar del pavelló d’esports durant les festes de
Nadal.
Revocació llicències d’horts urbans.

21/11/2016
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21/11/2016

Convocatòria del Ple.

21/11/2016

Convocatòria de Junta de Govern.

21/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

21/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

22/11/2016

Concessió llicència d’obres per reforma de bany.

22/11/2016

Concessió llicència d’obres per arranjament de filtracions.

22/11/2016
22/11/2016

Concessió llicència obres per repàs coberta i connexió al
clavegueram.
Denegació sol·licitud baixa del servei d’escombraries.

24/11/2016

Desestimació recurs reposició contra multes coerciatives.

24/11/2016

Bonificació ICIO i llicències urbanístiques.

25/11/2016
29/11/2016

Desestimació sol·licitud ampliació d’una sol.licitud de
llicència mabiental.
Desestimació al.legació sanció de trànsit.

29/11/2016

Baixa d’un rebut de tinença de gossos.

29/11/2016

Inici expedient sancionador en matèria de trànsit.

29/11/2016

Ordre de serveis de feina a treballadors de l’ajuntament.

30/11/2016

Autorització al Consell Comarcal per contractació de formigó.

30/11/2016

Convocatòria del Ple.

02/12/2016

Concertació/renovació operació tresoreria per import de
250.000€.
Assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.

9. Informació de regidories
L’alcalde informa
10. Varis, precs i preguntes
I sense més assumptes a tractar a l’hora a dalt indicada l’alcalde aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe

