AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 3/2016 de data 26.5.2016

En la localitat de Campdevànol sent

ASSISTENTS:

les 20:00 hores del 26.5.2016 es

Alcalde‐President

reuneixen en el saló d’actes de la

D. Joan Manso Bosoms (CiU)

Casa Consistorial, el Ple d’aquest

Regidors

Ajuntament en sessió ORDINÀRIA,

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

sota
D.

l’Excm.

la
Joan

dels Srs. Regidors que s’enumeren al

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

marge.

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

No assisteixen excusant la
seva assistència els Srs. Regidors
enumerats al marge.
La Corporació aquesta assistida per

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

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

convocada,
de

Manso i Bosoms, amb assistència

Maria Sau Tubau ( Ind CiU)

NO ASSISTENTS:

prèviament
Presidència

la secretària interventora la senyora
Núria Charques Grífol que dóna fe
de l’acte d’acord amb la resolució de
18 d’abril de 2016 del Director
General d’administració local.

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
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 2/2016 de data 31.3.2016
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1.2 Proposta d’aprovació del pla estratègic general municipal 2016‐2019
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 2016 del 1er trimestre 2016
2.2 Proposta de modificació de l’ordenança fiscal IVTNU ( plus vàlues)
2.3 Proposta aprovació del conveni de gestió de la xarxa de desfibril.ladors de
l’Ajuntament de Campdevànol i Dipsalut
2.4 Proposta aprovació de modificació de crèdits
2.5 proposta d’aprovació definitiva i resolució de les al∙legacions de l’aprovació inicial de
les bases de subvencions
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
3.1 proposta d’aprovació del plec de prescripcions tècnica facultatives especials per
l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests d’utilitat pública de propietat municipal
del Ripollès
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.2 Altres assumptes d’interès.
7.2.1
Donar compte de la memòria d’activitats del 2015 del Consorci de Ripollès
desenvolupament
7.2.2
Donar compte de la memòria del Consorci de Benestar Social 2015
7.2.3
Donar compte de la memòria de infoenergia 2015
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
9.Varis, precs i preguntes

PROPOSTES ACORDS
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 31.3.2016 amb núm 2/2016 es
proposa al Ple la seva aprovació
S’aprova per Unanimitat

1.2 Proposta d’aprovació del pla estratègic general municipal 2016‐2019
L’ajuntament de Campdevànol ha elaborat per a la present legislatura un Pla Estratègic de
diferents iniciatives , projectes i actuacions previstes per al 2016‐2019.
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Amb la voluntat de donar màxima transparència a les actuacions municipals, el pla
estratègic defineix les polítiques públiques, objectius i actuacions i les avalua mitjançant
indicadors, per tal de poder avaluar‐ne el seu impacte i millora.
Atesa la voluntat municipal de dotar el pla estratègic municipal 2016‐2016 de la màxima
transparència ,
Es proposa al Ple
Primer : Aprovar el pla estratègic municipal 2016‐2019
Segon Publicar el present pla a la web municipal per a l’accés coneixement de tota la
població pel termini de 30 dies mitjançant edicte a tauler municipal per tal que els
interessats puguin presentar els suggeriments que estimin oportuns
Es deixa sobre la taula
Intervencions
L’alcalde explica que atès el caràcter no normatiu d ela proposta i la voluntat que pugui
ser compartida per tots els regidors del Ple, la proposta es deixa sobre la taula per tal que
es puguin fer les aportacions oportunes.
El regidor Sr Corbatera : Explica que la voluntat del Pla estratègic és la concreció de les
accions de govern i oposició per poder anar coordinats en els objectius del municipi. El
regidor explica l’estructura del Pla amb exemples d’objectius, indicadors i accions . La
proposta sorgeix de les diferents reunions de l’equip de govern amb grups d’interès i de
l’enquesta realitzada a la població sobre els serveis i les instal∙lacions municipals , sobre
aquestes es varen establir els eixos de les diferents regidories i els objectius . Explica que
tot i que s’ha entregat una còpia en format a4 el model està pensat per ser editat en fulletó
.
Els demana les seves aportacions.
El regidors del grup de MES Sr LL Lopez, diu que és un document impactant i que els
agradaria poder‐hi treballar i te curiositat per veure el volcatge de la mostra i de les
dades
El regidor del grup municipal d’ERC el SR J Garcia , es pronuncia en el mateix sentit i
mostra la seva voluntat de col.laborar‐hi.
El grup municipal de la CUP la Sra. Mariona Baraldés es manifesta en el mateix sentit i
que te interès en saber les dades estadístiques i el volcatge , però també creu necessari que
tot i que el document no tingui una tramitació normativa la rellevància preveu les
principals actuacions de futur del municipi i requereix poder‐hi treballar .
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Alcalde explica que aquest sistema de treball ja funciona a l’empresa privada i es novedós
a la Pública i l’administració local, però creiem fermament que cal avançar en aquest
sentit.
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 del primer trimestre del 2016 Indicadors de lʹEstat d’execució

Datos Periode mig de pagament del Primer trimestre de 2016

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

14,77

148.014,47

-13,83

70.137,96

5,57

70.137,96

5,57

Campdevànol
PMP Global

148.014,47

Estat d’execució del pressupost a 31.3.2016
2016

ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

31/3/2016

PRESSUPOST D´INGRESSOS
Classificació

DENOM INA CIÓ DELS CA PÍTOLS

P revisio ns inicials

M o dificacio ns

P revisio ns
definitives

Drets nets

Ingresso s
realitzats

Devo lucio ns
d´ingresso s

Recaptació
líquida

P endent de cobr.

Estat d´execució

P ercentatge
d'execució

CA PÍTOL

1.057.500,00

1.057.500,00

330.671,36

192.376,26

169,69

192.206,57

42.000,00

42.000,00

13.738,60

14.103,48

364,88

13.738,60

181.173,96

73.343,62

30,00

149.242,10

149.242,10

149.242,10

9.230,74

9.230,74

1

IM P OS T O S D IR EC T E S

2

IM P OS T O S IN D IR E C T ES

3

T A XE S , P R E US P ÚB LIC S I A LT R E S IN G

795.871,00

795.871,00

4

T R A N SF E R ÈN C IES C OR R E N T S

758.594,20

758.594,20

5

IN G R E SS OS P A T R IM ON IA LS

14.200,00

9.230,74

7

T R A N SF E R ÈN C IES D E C A P IT A L

8

A C T IUS F IN A N C ER S

9

P A SS IUS F IN A N C E R S

14.200,00
457.500,00

3.2 05 .66 5 ,2 0

107.860,34

-726.828,64

31,27%

-28.261,40

32,71%

-614.697,04

22,76%

-609.352,10

19,67%

-4.969,26

65,01%

10.453,61

467.953,61

-467.953,61

0,00%

438.181,52

438.181,52

-438.181,52

80.000,00

S uma to t al ingres so s

73.313,62

138.464,79

4 48 .63 5,13

80.000,00

80.000,00

80.000,00

3.6 54 .30 0 ,3 3

7 64 .05 6 ,7 6

518 .29 6,2 0

80.000,00

56 4,5 7

517 .7 3 1,6 3

0,00%
100,00%

24 6 ,3 2 5,13

-2 .89 0 .24 7,5 7

Pendent de pag.

Estat d´execució

20,91%

PRESSUPOST DE DESPESES
C la ss ific ac ió

D E N O M IN A C IÓ D E LS C A P Í T OLS

Crèdits inicials

M o dificacio ns

Crèdits to tals

Obligacio ns
reconegudes

Pag. realitzats

Reintegr. de
despeses

P ag. líquids

C A P Í T OL
1

D E SP E SE S D E P E R S ON A L

2

D E SP E SE S C OR R E N T S E N B ÉN S I S E R

986.162,12
1.332.162,51

4.418,99

986.162,12

210.683,78

210.683,78

210.683,78

1.336.581,50

209.841,09

199.068,32

199.068,32

36.000,00

6.927,69

6.927,69

6.927,69

10.772,77

775.478,34

21,36%

1.126.740,41

15,70%

29.072,31

19,24%

80.233,57

8,62%

3

D E SP E SE S F IN A N C E R E S

36.000,00

4

T R A N SF E R ÈN C IES C OR R E N T S

73.840,57

13.965,00

87.805,57

7.572,00

6.450,00

6.450,00

6

IN V ER SIO N S R E A LS

625.000,00

19.977,67

644.977,67

63.034,91

63.034,91

63.034,91

581.942,76

9

P A SS IUS F IN A N C E R S

152.500,00

410.273,47

562.773,47

30.122,51

30.122,51

30.122,51

532.650,96

5,35%

3.2 05 .66 5 ,2 0

4 48 .63 5,13

3.6 54 .30 0 ,3 3

52 8 .18 1,9 8

516 .2 8 7,2 1

516 .2 8 7,2 1

11.89 4,7 7

3 .12 6.118,3 5

14,45%

2 35 .87 4 ,7 8

2 .00 8,9 9

1.44 4,4 2

48 0 .75 5,4 9

-2 .65 4 .36 8,7 9

S uma t o ta l de s pe se s

D if e rè ncia . . .

56 4,5 7

Execució 1er trimestre 2016 Minhap deute viu
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

1.122,00

9,77%
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Entidad

Deuda viva al final del período
Operaciones
Con
Total Deuda
Deuda a
Factoring
Avales
Otras
Emisiones
con
Administraciones
viva
corto plazo
sin
ejecutados - operaciones
de deuda Entidades de
Públicas (1)
al final del
recurso reintegrados de crédito
crédito
(FFPP)
período

09-17-036AA-000
157.533,58
Campdevànol
Total
Corporació 157.533,58
Local

0,00 1.376.901,15

0,00

0,00

0,00

0,00 1.534.434,73

0,00 1.376.901,15

0,00

0,00

0,00

0,00 1.534.434,73

Nivell Deuda Viva
Es donen per assabentats

1.534.434,73

2.2 Proposta de modificació provisional de l’ordenança fiscal IVTNU ( plus vàlues)
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen les Ordenances
fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En aquest sentit, les modificacions
introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de
les previsions normatives esmentades anteriorment.
L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és
el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà
d'adoptar per majoria simple.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa
al Ple l’adopció dels següents:


ACORDS

1. APROVAR provisionalment la modificació PARCIAL
s’especifica l’annex d’aquest acord següent:

de l’Ordenança Fiscals què

ORDENANÇA FISCAL
Ordenança Fiscal núm. 6. Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de l’ ordenança
modificada, al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en
resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o
reclamacions.
3. PUBLICAR l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regiran mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
4. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21
de febrer.

Ordenança Fiscal núm. 6.

Reguladora de l’Impost sobre l’increment dels terrenys de Naturalesa
Urbana

Es modifica el redactat de Article 13è.- BONIFICACIONS A LA QUOTA
On diu
a) Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de
primer grau, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri
empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el
caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró
hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble
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durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori
dintre d’aquest termini.
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el
subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat
d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de
demora, en el termini d’un mes a partir de la transmissió de l'immoble,
presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.
b) Per les quotes que es meriten en les transmissions realitzades amb motiu de
les operacions de fusió i escissió d'empresa a que fa referència la Llei 76/1980
de 26 de desembre, i prèvia sol·licitud del subjecte passiu, l’òrgan competent
podrà concedir bonificació fins el 95% d'aquelles.
Per a tal concessió de bonificació s'atendrà especialment:
1.- L'existència o no en el terreny objecte del fet imposable de superfície no
utilitzada directament per a usos propis de la indústria o empresa.
2.- L'aprofitament edificatori i d'usos que, a tenor del Pla General d'Ordenació,
tingui el terreny objecte del fet imposable.
3.- La importància econòmic social pel Municipi de la operació de fusió i
escissió.
Si els terrenys la transmissió dels quals donà lloc a la bonificació fossin alienats
dintre dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import de la
bonificació haurà d’ésser abonat a l'Ajuntament, sense perjudici del pagament
de l'impost que resulti de l'esmentada alienació.
Aquesta nova obligació recaurà en la persona o entitat que va adquirir els béns
a conseqüència de la operació de fusió o escissió, és a dir, el transmissor.
La present bonificació te caràcter pregat
i caldrà que siguin declarades
d’interès o utilitat pública municipal en el que concorrin circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de llocs de treball que
justifiquin la seva declaració.
Caldrà sigui aprovada pel Ple amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres

Ha de dir
a) Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que
afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa
de mort a favor dels seus descendents de primer grau, els cònjuges i els seus
ascendents de primer grau.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri
empadronat el causant amb un antiguitat mínima de 2 anys al fet . No
obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes
de salut del causant suficientment acreditades.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent
mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble durant els
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tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre
d’aquest termini.
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el
subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat
d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de
demora, en el termini d’un mes a partir de la transmissió de l'immoble,
presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.
b) Per les quotes que es meriten en les transmissions realitzades amb motiu de
les operacions de fusió i escissió d'empresa a que fa referència la Llei 76/1980
de 26 de desembre, i prèvia sol·licitud del subjecte passiu, l’òrgan competent
podrà concedir bonificació fins el 95% d'aquelles.
Per a tal concessió de bonificació s'atendrà especialment:
1.- L'existència o no en el terreny objecte del fet imposable de superfície no
utilitzada directament per a usos propis de la indústria o empresa.
2.- L'aprofitament edificatori i d'usos que, a tenor del Pla General d'Ordenació,
tingui el terreny objecte del fet imposable.
3.- La importància econòmic social pel Municipi de la operació de fusió i
escissió.
Si els terrenys la transmissió dels quals donà lloc a la bonificació fossin alienats
dintre dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import de la
bonificació haurà d’ésser abonat a l'Ajuntament, sense perjudici del pagament
de l'impost que resulti de l'esmentada alienació.
Aquesta nova obligació recaurà en la persona o entitat que va adquirir els béns
a conseqüència de la operació de fusió o escissió, és a dir, el transmissor.
La present bonificació te caràcter pregat
i caldrà que siguin declarades
d’interès o utilitat pública municipal en el que concorrin circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de llocs de treball que
justifiquin la seva declaració.
Caldrà sigui aprovada pel Ple amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
Alcalde explica que la motivació es purament de depurar petits errors comprensius i que
s’ha detectat en traspàs de la les liquidacions al Consorci, que analitzant l’ordenança ha
observat petits errors que es reprodueixen en altres municipis, pel que es planteja fer
aquests ajustos.
2.3 Proposta aprovació del conveni de gestió de la xarxa de desfibril∙ladors de
l’Ajuntament de Campdevànol i Dipsalut
En data 19/03/2013 l’ajuntament de Campdevànol va signar un conveni de cessió de la
xarxa de desfibril∙ladors del municipi composta de 3 desfibril∙ladors fixos i un de mòbil
amb l’organisme autònom de Salut de Pública de Diputació de Girona ( Dipsalut)
El present conveni te la voluntat d’establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa
de desfibril∙ladors de l’ajuntament de Campdevànol
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Per aquest motius , es proposa al Ple
Primer Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril∙ladores de l’ajuntament de
Campdevànol en tots els termes recollits en el conveni que s’annexa com part del mateix
acord.
Segon Autoritzar a l’alcalde senyor Joan Manso i Bosoms , per al signatura i poders
necessaris per la consecució del present acord i els recollits en el propi conveni .
Tercer notificar el present acord a Dipsalut als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’Alcalde explica del present acord amb la instal∙lació fa uns anys enrere dels tres
desfibril∙ladors fixos del municipi i el mòbil, tot i que fa constar que hi ha un quart que va
estar cedit per l’associació del ripollès cor . El present conveni pretén regularitzar fins al
2019 el manteniment i gestió d’aquest aparells . Atès que per sort el municipi no n’ha
hagut de fer menester es ben cert que és una garantia per als nostres veïns disposar‐los ,
tot i que espera no haver‐los de necessitar.
El grup municipal de MES el Sr. LL . Lopez. Es manifesta en el mateix sentit i desitja no
haver‐los de fer menester . Cal preveure també la formació del personal per fer‐lo servir.

2.4 Proposta aprovació de modificació de crèdits
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE
2016 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a
les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a
baixes i altes de crèdits de personal.

Atès l’informe de Secretaria de data 20 de maig de 2016 sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, la Memòria d’Alcaldia de data 23 de maig de 2015 i els informes
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d’Intervenció de data 23 de maig de 2015, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a
minorar.

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 5/2016, en la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d’acord amb el detall
següent:
Altes en Aplicacions de Despeses


Partida

Concepte

Import

330.212

Millores i manteniment als equipaments culturals

342.212

Reparacions i manteniment d’edificis i equipaments esportius

330.63501

Inversió en equipament per la sala Diagonal
TOTAL

2.000,00 €
10.000,00 €
1.800,00 €
13.800,00 €

Baixes en Aplicacions de Despeses
Partida

Explicació

Import

163.21002

Pla de prevenció de riscos i neteja de vials per nevades

1.500,00 €

161.21003

Programa de manteniment i millora de fonts urbanes

165.22100

Consums de l’enllumenat públic

2.450,00 €

432.22701

Contractació externa, vigilància i informació al torrent de

2.000,00 €

500,00 €

la Cabana
150.22706

Estudis urbanístics i treballs tècnics externs

5.000,00 €

1621.250

Servei de recollida i tractament de residus

2.350,00€

TOTAL

13.800,00 €

2. SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar‐lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per a resoldre‐les.
S’aprova amb 7 vots favorables : 6 vots favorables de CiU i 1 de la CUP
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Tres abstencions , 2 de MES i 1 ERC
Intervencions
L’Alcalde explica que normalment aquestes modificacions es feien a finals d’any, però
hi ha tres partides que per diferents

motius denotaven un impacte important pel que

s’ha estimat oportú ajustar‐ho per un millor funcionament i transparència.
Explica bàsicament els motius de modificació a l’alça de les diferents partides
pressupostaris, bàsicament, calefacció pavelló, actuacions imprevisibles com mesures de
seguretat al camp de futbol o la de la sala diagonal que un cop adjudicada per del seu
mobiliari va haver de ser substituït . La modificació es finança amb baixes de partides
que mostren a la present data una dotació superior a la necessària

El grup municipal de MES el senyor Lluis Lopez, manifesta que no troba malament que
la modificació es faci en aquest moment , però el que el preocupa és que es faci minorant
partida per honoraris tècnic que fan preveure una voluntat de no executar inversions. Per
altre banda , ja va plantejar en el darrer plenari la seva posició sobre el sobrant de gestió de
3800 euros de la sala diagonal que instava per ser retornats a l’ajuntament i que ara
servirien per la modificació de crèdits .
El grup municipal d’ERC el Sr J. Garcia es manifesta en el mateix sentit però amb
referència a la partida de baixa dels vigilants de la font del Querol
L’ Alcalde respon que es baixen 2000 euros de la partida de vigilant però que encara en
queden i que cal tenir present que l’ajuntament te prevista la contractació de vigilat
municipal 3 mesos amb capítol 1 de despesa i en referència a la patida de treballa
tècnics , estima que la partida serà suficient amb el que resta pels projectes previstos dins
l’anualitat
2.5 Proposta de resolució d’al∙legacions i d’aprovació definitiva de les bases i licitació de
subvencions 2016
Atès que en data 31.3.2016 el ple de l’ajuntament de Campdevànol va aprovar inicialment
l’expedient d’aprovació de l’ordenança reguladora de bases d’entitats
Atès que l’expedient s’ha exposat al públic pel termini de 30 dies , mitjançant edicte al tauler i la
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publicació al BOPG núm 70 de data 13.4.2016 i que durant el termini d’exposició publica s’ha
present una al·legació
_
Considerant que l’expedient ha seguit la tràmit establerta en la legislació vigent .
Considerant que les al·legacions formulades es basen en els següents motius ._
Vist l’informe esmés que la intervenció que consta a l’expedient .
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de data 23.5.2016
Atès que la proposta s’ajusta a la legalitat vigent
En virtut de l’exposat , es proposa al Ple de l’ajuntament de Campdevànol els següents acords
_
ACORDS
PRIMER.‐ Desestimar l’al∙legació presentada per l’entitat del GEC pels següents motius :
1‐

Amplitud, complexitat i laboriositat de la normativa que no es correspon amb la
tipologia de les entitats municipals

Desestimar . La normativa és d’aplicació obligatòria sense que en cap cas l’administració
pugui modificar el seu contingut fonamental. No obstant cal dir que donat compliment a
la normativa de subvencions i el regalament les bases donen compliment al mínim
establert en al normativa.
2‐ Exposen que les seves activitats no encaixen amb la normativa.
Desestimar .Les activitats venen recollides en les bases amb una amplitud per tal de poder
cabuda a les difunts activitats de tipologies de les diferents entitats del municipi, no
obstant, tenen la clara voluntat de promoure i fonamentar aquelles que tinguin un caràcter
plenament de foment del teixit social, interès públic i que fomentin les activitats
àmpliament participatives de tot el teixit social , excloent aquelles que tenen un marcat
caràcter intern i de manteniment.
3‐ Sol∙liciten acollir‐se al paràgraf del segon punt 9 de les bases referents a la
documentació acreditativa en un projecte global per tot el conjunt d’activitats ,
amb un nou model d’instància.
Desestimar. Les bases , son el marc normatiu general, caldrà veure la convocatòria , no
obstant el punt segon del punt nou regula els criteris d’atorgament objectius de la
subvenció i d’acord amb aquest les entitats podran acollir‐se tenint en compte que
estableix que els ajuts es poden demanar per projectes anuals o per activitats concretes.
4‐ Exposen que els dades de les entitats ja les disposa l’ajuntament pel que no creuen
oportú de nou la seva presentació , amb el ben entès que presentaran les que
manquin.
Desestimar. L’Ajuntament admet que aquells entitats en que ja es disposi de la
documentació a l’ajuntament degudament actualitzada no caldrà que tornin a presentar‐
la. No obstant , el text fa referència a caràcter general .
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SEGON.‐ Aprovar definitivament l’expedient d’aprovació de l’ordenança reguladora de
bases per a l’atorgament de subvencions de l’ajuntament de Campdevànol i procedir a la
convocatòria per al 2016
TERCER .‐ Notificar el present acord als interessats.
_
QUART .‐ L’acord d’aprovació definitiva i el text de l’ordenança caldrà que es publiquin
al BOPG per la seva vigència i impugnació jurisdiccional

S’aprova per majoria absoluta amb 9 vots favorables de
6 CiU
1 CUP
2 MES
Abstencions 1 ERC
Intervencions
Alcalde: L’alcalde explica que hi ha dues al∙legacions, però que només 1 s’ha fet dins el
període d’al∙legacions que ha estat la que ha motivat el present acord. Explica que més que
una al∙legació implica una queixa sobre la càrrega de treball que implica el compliment de
la normativa , fet que no es pot estimar atès que és d’obligat compliment però que no
obstant l’ajuntament ha previst poder col∙laborar i ajudar les entitats tant com faci falta ,
d’entrada en breu s’incorporarà una persona per donar suport a aquestes tasques i per
altre i com ja s’ha fet anteriorment si cal es contractarà un servei d’assessorament per tal
que informi puntualment del marc legal.
Cal dir que aquesta tasca ., si bé pot representar inicialment farregosa és cert que també
evitarà molts problemes a entitats atesa l’obligatorietat de penjar‐les i notificar‐les a
Hisenda. Sabem del cert que a la present data ja hi ha entitats amb problemes amb hisenda
per subvencions declarades i/o rebudes per la diputació. Tota aquesta tasca ha de servir a
les entitats per evitar‐los també problemes.
El grup municipal de MES el Sr LL. López manifesta que es conscient de l’obligació de la
nova normativa i veu positiu disposar d’una tècnica a la que es posa al seu servei per si és
de menester la seva col∙laboració.
El grup municipal d’ERC el Sr J Garcia manifesta que s’abstindrà perquè entén que caldria
una modificació de les bases , entén que els entitats ja tenen prou pressió amb el ministeri
com perquè l’ajuntament també l’exerceixi
El grup municipal de CUP la Sra. M. Baraldés , manifesta que ells ja varen demanar que
es prestés ajuda a les entitats i s’intentés facilitar els tràmits .
L’ Alcalde explica que cal prevenir situacions difícils per les entitats i que l’ajuntament ja
va portar assessors en dues ocasions per les entitats quan es varen produir canvis
normatius, i manifesta que si cal es tornarà a fer .
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3er Serveis d’esports , seguretat ciutadana ,medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
3.1 proposta d’aprovació del plec de prescripcions tècnic facultatives especials per
l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests d’utilitat pública propietat municipal
Vist el plec de prescripcions tècnic facultatives espacials per a l’execució d’aprofitaments
de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat municipal a ala comarca del ripollès ,
trameses per Departament de Media ambient i habitatge del serveis territorials de Girona
Atès que en el mateix plec s’estableix que complementarà amb les dades del programa
anual d ¡aprofitament corresponent , on s’inclouran les condicions particulars per a cada
tipus d’aprofitament, les quals es posaran en coneixement dels interessats en la seva
licitació
Normativa aplicable
La Llei 6/1988 de 30 de març forestal de Catalunya
Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis
forestals
la llei 7/1985 regularà de les bases de regim local

Es proposa al ple
Primer : Aprovar el plec de prescripcions tècnic facultatives especials per l’execució
d’aprofitaments de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat municipal de
Campdevànol per a l’any 2016
Segon Autoritzar a l’alcalde el senyor Joan Manso i Bosoms per la signatura de quants
documents sigui menester en dret per la consecució del present acord
Tercer Notificar el present acord a departament de Medi ambient i habitatge de Girona
Serveis territorials a Girona als efectes oportuns .
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que la present proposta entra dins el marc normatiu del Departament de
Media Ambient que estableix l’aprovació pel Plenari de les bases per ells redactades
tècnic facultatives dels aprofitament fustaner dels boscos públics. Queda pendent que es
comuniqui quin és l’aprofitament de Campdevànol pel 2016 .
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
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7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
21/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
23/03/2016
23/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
04/04/2016
05/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
06/04/2016
06/04/2016

Baixes de rebuts ITVM
Contracte menor de serveis de disseny i desenvolupament pàgina web municipal.
Liquidació taxa ocupació via pública atracció per setmana santa.
Autorització ocupació via pública xurreria per setmana santa.
Concessió dret funerari.
Contractació d’un peó per la brigada municipal.
Concessió llicència obres per construcció habitatge unifamiliar.
Contractació d’una monitora pel casal de setmana santa de la llar d’infants.
Convocatòria junta de govern local.
Nomenament representant ajuntament a la comissió de selecció del director de les
escoles.
Bonificacions IBI.
Contracte menor de serveis de difusió publicitària.
Traspàs concessió de nínxol.
Convocatòria del Ple.
Sancions de trànsit.
Denegació bonificacions aigua i escombraries serveis socials.
Aprovació bonificacions aigua i escombraries serveis socials.
Devolució fiança utilització sala centre cívic.
Retirada de vehicle abandonat a la via pública.
Adjudicació autorització parada mercat setmanal.
Bonificació IVTM.
Exempció IVTM.
Exempcions IVTM.
Exempció IVTM.
Bonificació IVTM.
Certificats adjudicació terrenys aprofitament farratger en comú.
Convocatòria junta de govern.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística camí Caros i Mas Niubó.
Ordre execució reparació paret local situat al c/ Prol. Gala 18
Ordre execució reposició tapa comptador gas al carrer Castell 2
Incoació expedient reposició legalitat urbanística al passatge Cortaló 7.
Baixa d’ofici del padró d’habitants.
Traspàs concessió de nínxol.
Sol.licitud subvenció “Biennal del metall”.
Traspàs concessió de nínxol.
Contracte menor serveis jurídics d’assessorament en dret públic i urbanístic.
Devolucions IVTM.
Sol.licitud subvenció “Millora eficiència energètica enllumenat públic”.
Modificació rebut escombraries.
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06/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
18/04/2016
25/02/2016
30/03/2016
08/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
16/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/03/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
25/04/2016

Canvi de categoria d’un vehicle.
Sol∙licitud de subvenció edició llibre sobre el molí gros.
Incoacció expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Incoacció expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Incoacció expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Incoacció expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Incoacció expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Incoacció expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Sancions trànsit.
Sol∙licitud de subvenció per activitats culturals.
Sol∙licitud de subvenció per finançament de despeses energètiques.
Bonificació IVTM.
Modificació rebut ocupació via pública.
Autorització per a l’explotació del servei de bar de la sala Diagonal.
Desestimació recurs reposició restauració realitat física alterada.
Canvi titularitat activitat bar restaurant.
Delegació de les funcions de secretaria intervenció.
Sol∙licitud de subvenció subministraments energètics municipals.
Assabentat comunicació ampliació d’una activitat ramadera extensiva.
Ordre execució per neteja de la vegetació d’un solar.
Concessió llicència obres per reforma interior d’habitatge.
Concessió llicència obres per construcció de local en baixos.
Autorització per col∙locació màquina expenedora de pilotes de pàdel.
Convocatòria d’un funcionari interí vigilant local.
Resolució sobre al∙legació escombraries.
Renúncia concessió de nínxol.
Contractació servei de socorrisme de la piscina municipal.
Convocatòria junta de govern.
Rectificacions IVTM.
Rectificacions IVTM
Rectificacions IVTM.
Rectificacions IVTM
Resolució sobre al∙legació escombraries.
Sol∙licitud de subvenció exposició Molí Gros.
Gratificacions nòmina d’abril.
Canvi titularitat nínxol.
Contractació director casal d’estiu.
Canvi titularitat activitat carnisseria sense obrador.
Aprovació expedient contractació servei de socorrisme.
Contractació monitors casal d’estiu.
Autorització celebració cursa comte Arnau.
Pagaments certamen literari.
Llista admesos i exclosos selecció tècnic mig.
Modificació IVTM.
Liquidació feines aprofitaments forestals.
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25/04/2016
25/04/2016
25/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
02/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
09/05/2016
09/05/2016

Declaració validesa l’adjudicació bar sala Diagonal.
Sancions de trànsit.
Sol∙licitud de subvenció conservació Molí Gros.
Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial.
Bonificació impost de vehicles.
Exempció IVTM.
Devolució canvi aparcaments.
Concessió dret funerari.
Convocatòria junta de govern.
Sol∙licitud de subvenció programa ERASMUS.
Sol∙licitud de subvenció enllumenat públic.
Sol∙licitud de subvenció centre educació ambiental.
Sol∙licitud de subvenció instal∙lació caldera de biomassa.
Arxiu expedient protecció legalitat urbanística.
Aprovació inicial estatus junta conservació polígon Niubó.
Aprovar el projecte Jo feinejo. Tu feineges?
Concessió llicència obres reforç estructural coberta església.
Requeriment esmena llicència urbanística.
Sol∙licitud subvenció accés noves tecnologies.
Concessió llicència segregació finques.
Concessió llicència obres per obertura de cala.
Concessió llicència obres per obertura de rasa.
Concessió llicència obres per obertura de rasa.
Imposició tercera multa coerciativa incompliment canvis activitat.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística.
Destinació propaganda electoral.
Assabentat comunicació activitat serralleria.
Denegació devolució taxa servei escombraries.
Canvi titularitat taller reparació mecànica.
Llista definitiva aspirants admesos i exclosos plaça tècnic mig.
Llista admesos i exclosos contractació director casal d’estiu.
Llista admesos i exclosos contractació monitors casal d’estiu.
Devolució garantia obres.
Convocatòria junta de govern.

Es donen per Assabentats
7.1.1

Donar compte de la memòria d’activitats del 2015 del Consorci de Ripollès
desenvolupament
Vista la memòria presentada per el Consorci de ripollès desenvolupament
Es proposa al Ple
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Únic : Donar‐ne compte de la memòria als efectes oportuns i comunicar‐ho al Consorci
als efectes oportuns
Assabentats
7.1.2 Donar compte de la memòria del Consorci de Benestar Social 2015
Vista la memòria presentada per el Consorci de benestar social el 2015
Es proposa al Ple
Únic : Donar‐ne compte de la memòria als efectes oportuns i comunicar‐ho al Consorci
als efectes oportuns
Assabentats
7.1. 3 Donar compte de la memòria del punt d’infoenergia 2015
Vista la memòria presentada per el Infoenergia
Es proposa al Ple
Únic : Donar‐ne compte de la memòria als efectes oportuns .
Assabentats
Intervencions :
L’alcalde insta als regidors a analitzar les memòries i destaca principalment
1‐ Infoenergia , que permet veure l’estalvi generat en energia el 2015 i la possibilitat
de l’any 2016 si s’adopten totes les mesures previstes. Remarcar que des de que es
presta aquest servei l’ajuntament ha obtingut un estalvi d’uns 40.000 euros en tres
anys .
2‐ En referència al Consorci de benestar els insta a analitzar la memòria que detalla
les actuacions de Campdevànol, amb matisos , tenint en compte la protecció de
dades i l’amplitud i canvis produïts en els serveis fruit de la crisis, tant al municipi
com a la comarca. S’ha atès més de 1000 nuclis familiars a la comarca
7.1.3 Donar compte del seguiment de subvencions sol∙licitades i atorgades
A) Diputació
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import
actuació

import
sol.licitat

30/04/2016 15/04/2016

15.500,00 €

7.750,00 €

Pavimentació carrers i activitats
culturals

15/03/2016 14/03/2016

99.118,35 €

44.509,00 €

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Comptabilitat i gestió
subministres energètics
municipals

15/04/2016 15/04/2016

1.825,16 €

1.750,00 €

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Millora de la eficiència
energètica del sistema
d’enllumenat públic

15/04/2016 11/04/2016

11.180,40 €

10.000,00 €

BOP 23/02/2016, actuacions
en camins rurals i matèria
forestal

tallada d'arbres i estassada
sotabosc i sega de vegetació

15/03/2016 14/03/2016

9.976,46 €

8.978,81 €

BOP 24/02/2016, activitats
culturals

"A Campdevànol no fan res"

15/04/2016 14/04/2016

9.700,00 €

5.000,00 €

BOP 02/03/2016, restauració
i conservació d’immobles
d’interès patrimonial
Molí Gros 2a. fase i definitiva

22/03/2016 22/03/2016

62.500,20 €

50.000,00 €

BOP
21/03/2016,publicacions
interès local

L'últim moliner de
Campdevànol: Un viatge per la
història del Molí Gros

29/04/2016 08/04/2016

6.000,00 €

3.000,00 €

BOP 08/03/2016, promoció i
foment de l’activitat
fisicoesportiva

cursa comte Arnau

15/04/2015 15/04/2015

6.000,00 €

1.500,00 €

Dipsalut Pt05 i Pt06

piscines ús públic municipals i
privades

27/04/2016

BOP 12/04/2016, infants en
situació de risc

inclusió social infants situació de
risc

11/05/2016 11/05/2016

3.500,00 €

3.500,00 €

BOP 28/04/2016, accés
noves tecnologies

accés a les noves tecnologies

27/05/2016 09/05/2016

1.686,29 €

1.686,29 €

FEDER eixos 4 i 6

millora enllumenat barris Roser i
Raval

30/04/2016 29/04/2016

convocatòria

actuació

BOP 17/02/2016,
organització
d’esdeveniments de caràcter
firal

biennal del metall

BOP 15/02/2016, fons de
cooperació econòmica i
cultural

term
sol.licitud

data
sol.licitud

181.442,84 € 112.464,57 €
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FEDER eixos 4 i 6

construcció centre educació
ambiental

30/04/2016 29/04/2016

221.657,04 € 137.390,73 €

FEDER eixos 4 i 6

caldera de biomassa al pavelló

30/04/2016 29/04/2016

161.479,44 € 104.404,81 €

Sol∙licitades a Generalitat

convocatòria

actuació

RESOLUCIÓ CLT/641/2016,
de 26 de febrer, cultura
popular i tradicional
RESOLUCIÓ CLT/910/2016,
de 26 de febrer, patrimoni
cultural

L'últim molí
maquiler

term
sol∙licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

18/04/2016 18/04/2016 15.125,00 € 7.562,50 €

Béns mobles molí
gros
25/04/2016 25/04/2016 15.125,00 € 7.562,50 €

Assabentats
Intervencions
L’alcalde
Explica que els 4 primeres mesos de l’any és el període on sorgeixen més convocatòries ,
ara cal esperar la resolució .
Destacar les subvencions sol∙licitades a FEDER Diputació que obeeixen a tres eixos.
‐ Enllumenat del Roser i Raval
‐ La implantació de la Biomassa al pavelló
‐ Actuació medi ambiental a la Font del Querol
També destacar el projecte de vies verdes que no consta perquè no es tramita des de
l’ajuntament però en el que també participem
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
L’alcalde Informa:
‐

Casal estiu: la setmana vinent s’informarà als pares

‐

Nova temporada de piscina amb una proposta d’activitats en el marc de
“estiu a Campdevànol.”

‐

Divendres 7 tarda es fa la reunió de la regularització cadastral .Impulsat i
ordenat pel MEH. Tot i que no és una actuació en que l’ajuntament pugui
influir, creiem que cal informar als ciutadans. Es preveu que fins a gener de
2017 no es rebrà notificacions i en aquest període es preveu posar una
persona d’atenció ciutadana per tal d’ajudar als ciutadans en els dubtes que
plantegin. No és una actualització , sinó una revisió, el que pretén és fer
aflorar el que no existeix o que manifestament s’ha renovat. No entraran als
habitatges, són actuacions des de la via pública.
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El grup municipal de MES, el Sr LL. López demana
‐

Dona l’enhorabona al Club de futbol de Campdevànol per l’ascens de categoria

‐

Demana com es preveu finançar el pavelló amb la llei de Barris

‐

En quina situació es troba el Concurs idees

‐

Com es troba l’aigua per el canal de Martinet atès que l’estancament d’aigua i la
calor poden ser mot perjudicial per la salut i la proliferació de plagues

‐

Com es troba la negociació del Conveni de treballadors

‐

Quan es preveu que comenci el nou tècnic mig

‐

Quin estat de tramitació es troba la construcció de la Nova escola

‐

Quina ha estat l’avaluació dels casals i la previsió del nou curs de l’Escola bressol

‐

Quina situació es troba la contractació del Bar de la piscina

El grup municipal d’ERC el Sr J. Garcia demana
‐

Creiem que ha estat positiva la fira patchwork, és una fira que surt de lo normal i
volíem saber si es varen veure dades d’afluència i si es pot consolidar

‐

Com es troba el tràmit de l’escultura del Sr Alabau

‐

L’estat de la Cursa Compte Arnau, recorregut i volum de participació previst

‐

En referència al Torrent de la cabana voldríem demanar atès que alguns dels
regidors presents vàrem signar un compromís per fer‐ne un seguiment es doni
compte als ciutadans del procés participatiu i l’estat de negociacions i/o acords.

‐

L’estat de construcció i els informes sobre la Nova escola

El grup municipal de la CUP la Sra. M. Baraldés demana
‐ Llar infants fa molt temps que us demanem que ens convoquin
‐ Torrent estaria molt be donar explicacions al poble que ha participat al projecte
participatiu .
‐ Si es cert que la premsa de Comforsa està produint sense llicència.
‐

Informació sobre un informe emès per l’Hospital de Vic referent a la inviabilitat de

l’anomenat Triangle del senglar
‐ No consta a la web municipal l’exigit per la transparència, no es poden veure els
estats d’execució del pressupost ni molta informació necessària
‐ Bar de la piscina sobre l’estat de les voreres .
‐ Si la plaça de tècnic mig obeeix a la conversió de la plaça de l’escola
L’alcalde respon
Fer extensiva la felicitació de tot el Plenari a al club de futbol de Campdevànol per el seu
ascens i informar‐los que està prevista la rua per demà

per tal que els vilatans puguin

gaudir d’aquest èxit.
En referència als diferents punts sol∙licitats pels diferents grups municipals Informar

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

‐

Pavelló : Demà acaba termini presentació projectes. Hi ha sis candidats que
presentaran els seus projectes

‐

Des de la Llei de Barris es pot fer la reforma del pavelló, el projecte per part de
Governació ja te el vistiplau , no obstant està pendent de l’aprovació per part
d’economia i finances per la seva pressupostació i calendarització.

‐

En referència Finançament de la Nova escola hi ha 3.000.000 euros al pressupost
per tant el compromís és ferm i si es passa l’execució a l’any vinent es traspassa el
finançament

‐

En referència al canal de Martinet, informar‐los que el Ple ha aprovat el conveni,
però està en mans de les senyores Basil que estan estudiant‐ho, No podem
continuar la tramitació de la concessió d’aigua i l’alta a energia fins a la signatura
del conveni amb les Srs. Basil per tal de poder garantir

l’accés a la planta

hidroelèctrica. La part de patrimonialització de les vies públiques continua la seva
tramitació .La concessió no és una tramitació fàcil perquè no depèn de nosaltres i
l’ACA no deixa passar aigua sinó esta subjecte a una concessió , la única manera
seria amb un cabdal

“ històric” però aquest tampoc garantiria la seva salubritat.

No obstant dir que s’ha parlat amb l’ACA per saber si en cas de necessitat i per
temes de salubritat i sanitaris ens permetrien poder passar un cabdal i ens han
comunicat que si, però amb caràcter extraordinari i puntual .
‐

La negociació del conveni de treballadors està parat, un dels seus representant ha
estat de baixa i s’ha cregut oportú

parar‐ho. En breu podrem reiniciar la

negociació atès que ja s’ha incorporat
‐

La contractació del Tècnic mig , es a fer el procés selectiu ahir i ja es disposa d’un
candidat, es troba exposat a la web municipal

‐

L’escola Pirineu . Estem esperant el informe de Salut Pública que com ja es va
informar es preveu el juny, però la setmana vinent tenim prevista una trobada a
presidència. Sembla que va per bon camí, però caldrà esperar.

‐

Llar d’infants, és va fer reunió de seguiment el mes de gener‐febrer. Ates que el
període de matricula va finalitzar la setmana passada pensàvem convocar‐vos la
setmana vinent . Dir que

en principi es mantenen les aules amb unes pre‐

inscripcions similars a l’any passat , pel que podem mantenir els ràtios .
‐

El Bar de la Piscina es va fer un contracte únic amb la licitació del bar del pavelló
i el bar de la piscina per tal de garantir la viabilitat de l’explotació en cas d’obres
al pavelló .

‐

Fira Patchwork. S’han extret dades de participació però li demanaré a al regidora
que l’informi al respecte . Cal dir que la viabilitat de les fires , el nostre criteri és
seguir el model de Sant Joan, d’establir‐ne 4 a l’any i consolidar‐les .

La regidora de CiU M Mar Casals informa que sobre la figura del senyor Alabau es
troba gairebé acabada.
‐

Torrent cabana. S’ha treball molt amb el propietaris i el municipi veí , però el cert
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que estem pendents de poder tancar amb els veïns de Campdevànol el conveni ,
no obstant voldria puntualitzar un parell de coses
‐

Es cert que tenim pendent de fer reunió però volíem tancar temes amb les
propietats, però vull puntualitzar:
o
o

Actuarem només al nostre terme, i no al terme de les Llosses.
Els escrits referents a terme de les Llosses, seran tramesos a l’ajuntament
de les Llosses.

o

Els 3 gorgs de baix hi haurà un conveni amb els propietaris que es troba
en procés de negociació, estarà senyalitzat i indicarà el final de terme.

o

La senyalització només serà al nostre terme.

o

Disposem de planificació per atendre al pàrquing i un suport de vigilant
municipal

‐

La Cursa del Comte Arnau aquest any es gestionarà per una entitat del Poble

‐

Escola Bressol , la preinscripció es situa per sota les ràtios establertes però

l’associació Sant Grau que ja ha rebut una subvenció per les despeses de gestió
mantindrem el model de l’any passat. En breu us reunirem per tal de donar‐vos
més informació i sobre l’avaluació dels casals .
‐

En referència al Torrent de la cabana tenim previst reunir la taula abans de l’estiu ,
però voldríem tenir tancat el tema amb els propietaris per poder‐vos informar .

‐

En referència a Comforsa: Dir que aquesta setmana s’ha rebut un escrit del Síndic
que ens requeria sobre l’estat de tramitació i les queixes rebudes per els veïns.
Bàsicament és un tema normatiu i de tramitació que estableix que l’empresa ha de
presentar un control inicial al cap d’uns mesos de fer funcionar la maquinària per
tal de poder avaluar els seus impactes . Aquest informes s’ha rebut aquesta
setmana i està en mans del nostre tècnic i el del CCR per tal que avaluïn la seva
idoneïtat i correcció , fins que aquest fet no es produeixi l’empres està en fase de
tramitació. Be es cert que el tècnic municipal ha manifestat per sobre la necessitat
d’incidir i ser exigent en alguns aspectes d’aquest control inicial. Dos veïns han
demanat per instància que fem estudis acústics, però esperarem a veure el els
informes tècnics abans de pronunciar‐nos.

‐

El tècnic mig contractat si que prové de la transformació de la plaça de l’escola
Bressol. Aquesta ha estat la única possibilitat que l’ajuntament pugues crear‐ne
la plaça ateses les restriccions pressupostaries de capítol

1 imposades per la

normativa .tac si es el que ve de la llar d’infants
‐

En referència al informe sobre la inviabilitat del triangle del Senglar i els costos
que ha representat per la resta d’hospitals , cal dir que aquest ha estat posterior a
la Junta del Patronat pel que la informació que disposem no prové del propi
patronat, no obstant, la nostra posició si és manté el criteri i la independència en
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part del Patronat del’ Hospital

és que en sortim beneficiats, en assistència

prestacions i mitjans .
‐

La senyora Baraldés del grup municipal de la CUP manifesta que si representa un
sobre cost per l’Hospital d’Olot poder es perdrà l’aliança i això els preocupa
perquè entén que per Campdevànol és beneficiós.

‐

El senyor Corbatera del grup municipal de CiU manifesta que està d’acord que es
positiu per Campdevànol , però que a la present data no disposen de més
informació que pugui ser contractada amb la noticia , que esperen en breu poder‐
los facilitar més informació . Tant mateix i dins la independència del patronat
nosaltres vetllarem per

fomentar

la millora de l’Hospital de Campdevànol,

perquè és positiu per nosaltres i no entrem a valorar els altres hospitals.
‐

En referència a la web municipal i la informació pressupostària dir‐los que aquest
ajuntament va presentar en sessió publica els pressupostos municipals amb una
assistència de 5 persones , que la web disposa d’aquesta informació a la part de
transparència , però que estan disposats a tornar fer la presentació quan sigui
necessari

‐

La regidora del la Cup la senyora Baraldés manifesta que poder va produir‐se
poca assistència perquè l’hora era dolenta per comerciants . El senyor Corbatera
de CiU manifesta que la tornaran a fer en una altre hora

‐

La senyora Baraldés de CUP diu que manca introduir al portal de transparència la
part de les retribucions dels regidors

‐

La senyora Baraldés del grup de la Cup demana si serà possible reconvertir la
plaça de TAC a l’escola bressol en un futur . L’alcalde respon que serà difícil ates
ala limitació del capítol 1 de despesa per la normativa , però en cas de necessitat
caldrà preveure altre sortides com s’està fent amb altres persones que han causat
baixa i han hagut de ser

cobertes amb contractes

de serveis davant la

impossibilitat de dotació pressupostaria per fer contractació de suplències amb
personal propi
El senyor LL. López reitera la seva preocupació pel tema de salubritat i sanitari del
canal . L’alcalde respon que ho vetllaran i que miraran de fer una neteja del
canal .
9:35 tanca sessió
9.Varis, precs i preguntes
I sense més assumptes a tractar l’alcalde , el senyor Joan Manso aixeca la sessió a les 21.00
que jo com a secretària en dono fe.
Vistiplau
El president,
Joan Manso Bosoms

La secretària

Núria Charques Grífol

