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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 6/2016 de data 29.9.2016

ASSISTENTS:
Alcalde-President
D. Joan Manso Bosoms (CiU)
Regidors
Dolors Costa Martínez ( ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)
Maria Sau Tubau ( Ind CiU)
Gerard Fossas Noguera (ind CiU)
Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Sergi Colomé Coromina (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

En la localitat de Campdevànol sent les
20:00 hores del 29.9.2016 es reuneixen en
el saló d’actes de la Casa Consistorial, el
Ple

d’aquest

Ajuntament

en

sessió

ORDINÀRIA, prèviament convocada, sota
la Presidència de l’Excm. D. Joan Manso i
Bosoms,

amb

assistència

dels

Srs.

Regidors que s’enumeren al marge.
No assisteixen excusant la seva
assistència els Srs. Regidors enumerats al
marge.
La Corporació aquesta assistida per la
secretària interventora la senyora Núria
Charques Grífol que dóna fe de l’acte
d’acord amb la resolució de 26 de juliol
de

2016

del

Director

General

d’administració local.

NO ASSISTENTS:
Maria del Mar Casals Serras ( CiU)
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
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. 5 de data 28.7.2016
1.2 Proposta d’aprovació definitiva de l’emblema de la Corporació i el seu manual d’estil
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
2.1 Proposta de modificació provisional de les ordenances fiscals 2017
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2.2 Proposta de renovació de la pòlissa de tresoreria
2.3 Proposta de modificació de crèdits
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
3.1 Proposta aprovació definitiva plànol de delimitació d’incendis forestals
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
4.1 Proposta de ratificació del decret d’alcaldia d’aprovació del pla local de joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.2Donar Comte de la relació de subvencions sol·licitades i atorgades
7.3Altres assumptes d’interès.
7.4 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è - Donar compte i aprovació de la renúncia d’un regidor ERC
9è – Donar compte i aprovació de la renúncia d’una regidora de CiU
10è. Mocions
11è .Informació de regidories
12è.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 núm. 5/2016 de data 28.7.2016
Es proposa al Ple la seva aprovació
S’aprova per unanimitat
1.2 Proposta d’aprovació definitiva de l’emblema de la Corporació i el seu manual d’estil
L’Ajuntament de Campdevànol és una entitat local de caràcter territorial que es pot dotar
d’un emblema d’acord amb allò disposat a l’article 36.1 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 TRLMRLC-.
_
L’emblema es defineix com un símbol gràfic distintiu de la Corporació Local, que no pot
consistir en una modificació, deformació o simplificació de l’escut, si bé pot basar-se en
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elements d’aquest, ni pot incloure frases, anagrames, logotips o inscripcions que puguin induir
a confusió amb els d’altres ens o que no responguin a la seva denominació oficial.
_
Aquest Ajuntament va considerar convenient adoptar [l’emblema municipal per perpetuar-lo
amb la simbologia adequada, Per a això, i d’acord amb les facultats que li confereixen les
disposicions legals vigents, es va acordar pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data
28.7.2016 l’aprovació inicial del projecte d’emblema elaborada per aquest Ajuntament,
sotmetent l’expedient a tràmit d’informació pública per termini de trenta dies mitjançant anunci
publicat al tauler d’edictes d’aquesta entitat local, a la seu electrònica municipal, i al Diari
Oficial de la Diputació de Girona de data 11.8.2016.
_
Durant l’esmentat termini no es van presentar al·legacions:
_
L’acord ha estat sotmès a Dictamen per la Comissió Informativa Municipal de 26.9.2016, el
Ple de la Corporació, en l’exercici de les competències que té atribuïdes en virtut de l’article
22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, l’article
52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal -TRLMRLC- i de règim local de Catalunya, i 43 del Decret 139/2007, de 26 de juny,
pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i amb el
quòrum de la majoria absoluta, que exigeix l’article 47.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local –LRBRL
Es proposa al Ple _
_
PRIMER Aprovar l’emblema del municipi de

Campdevànol , d’acord amb la següent

descripció detallada dels seus elements, disposició o proporcions que consten en el manual
annex:

_
_
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SEGON.- Comunicar a l’organisme competent en matèria d’Administració Local del
Departament de Governació i administració local , el present acord d’aprovació definitiva
juntament amb l’expedient tramitat, a l’efecte de la seva oficialització, inscripció al Registre
d’ens locals de Catalunya i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S’aprova amb el vot favorable 6 de CiU, en contra del 1 d’ERC i 1 de la CUP i 2 abstencions del
grup MES.
Intervencions :
El regidor J Garcia del grup municipal d’ERC exposa que el seu vot en contra perquè entenen
que era un bon moment per treballar en la participació ciutadana i el debat públic.
La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP, explica que el seu vot en contra ,
tot i que el format de lletra li agrada , creu que és arriscat i poder havia de ser més estàndard.
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
2.1 Proposta de modificació provisional de les ordenances fiscals 2017
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PEL 2017
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.
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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.
En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al
que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41 al 47 i 127 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; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics;
els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’article 41 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, disposa que les entitats locals podran establir preus
públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local,
sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) del citat text
refós. L’aprovació provisional pel Ple, quant a l’expedient d’establiment i ordenació de preus
públics, que conté la memòria econòmic-financera i la redacció inicial de les ordenances que
regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per majoria simple i ha de sotmetre’s a un
període d’informació pública pel termini mínim de trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, perquè els interessats puguin
presentar reclamacions o suggeriments contra l’acord provisional;
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.
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 a partir de l’exercici de 2017, les modificacions de les
Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen a l’annex
d’aquest acord següents:
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ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa del servei d’abastament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 12. Reguladora de taxa
administrativa

en l’activitat

dels ciutadans

per la prestació de serveis

i les empreses a través

d’intervenció

de llicència prèvia,

comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats
i els controls periòdics i revisions periòdiques
Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de taxa

per documents

que expedeixi o tramiti

l’administració municipal
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus municipals
Ordenança Fiscal núm. 22. Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
PREUS PUBLICS
Annex 3 preus públics per la utilització de material divers de l’ajuntament
Annex 5 preus públics per a l’ús de la piscina municipal
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances modificades, 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 2017 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.

ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 2017
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Ordenança Fiscal núm. 5.

Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

ON DIU
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es consideren construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació les
següents:
- De revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que no
requereixin projecte.
- Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini
públic així com les desenvolupades per privats amb autorització administrativa

prèvia per

l’arranjament de la vorera de la via pública .
- Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats directament relacionades amb la discapacitat acreditada i sempre que doni
compliment al codi d’edificació i habitabilitat pels diferents nivells recollits en la normativa
d’aplicació i obres destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
- Les obres de trasllat d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada
o polígon industrial del municipi.
El Ple de l’Ajuntament pot declarar d’especial interès o utilitat municipal, amb el vot favorable
de la majoria simple dels seus membres, altres construccions, instal·lacions i obres no previstes
en aquest apartat.
2. Es bonificarà la quota de les obres en els termes que s’indiquen:
a) 50 % de la quota tributària en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat d’una
activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o polígon industrial del
municipi.
b) 90 % de la quota tributària en les obres següents:
- De revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que no
requereixin projecte.
- Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini
públic així com les desenvolupades per privats amb autorització administrativa prèvia per
l’arranjament de voreres de la via pública
- Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats directament relacionades amb la discapacitat acreditada i sempre que donis
compliment al codi d’edificació i habitabilitat pels diferents nivells recollits en la normativa
d’aplicació i obres destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
- La resta de construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
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de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació
i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
- Construccions , instal·lacions i obres que incorpori l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia
solar. La present restarà condicionada a que la instal·lació per la producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent,
Els subjectes passius no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut un requeriment previ per
part de l’Ajuntament.
HA DE DIR
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa
1. Es consideren construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació les
següents:
- Pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que no requereixin projecte.
- Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini
públic així com les desenvolupades per privats amb autorització administrativa

prèvia per

l’arranjament de la vorera de la via pública .
- Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats directament relacionades amb la discapacitat acreditada i sempre que doni
compliment al codi d’edificació i habitabilitat pels diferents nivells recollits en la normativa
d’aplicació i obres destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
- Les obres de trasllat d’una activitat amb incidència medi ambiental.
El Ple de l’Ajuntament pot declarar d’especial interès o utilitat municipal, amb el vot favorable
de la majoria simple dels seus membres, altres construccions, instal·lacions i obres no previstes
en aquest apartat.
2. Es bonificarà la quota de les obres en els termes que s’indiquen:
a) 50 % de la quota tributària en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat d’una
activitat amb incidència medi ambiental
b) 90 % de la quota tributària en les obres següents:
- Pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que no requereixin projecte.
- Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini
públic així com les desenvolupades per privats amb autorització administrativa prèvia per
l’arranjament de voreres de la via pública
- Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats directament relacionades amb la discapacitat acreditada i sempre que donis
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compliment al codi d’edificació i habitabilitat pels diferents nivells recollits en la normativa
d’aplicació i obres destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
- La resta de construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació
i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
Els subjectes passius no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut un requeriment previ per
part de l’Ajuntament.
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa del servei d’abastament d’aigua
ON DIU
Article 4t.- BASE IMPOSABLE I QUOTES
Constitueix la base imposable el consum realitzat més la quota de servei establerts en les tarifes
següents:
Domèstic

Tarifa

Quota de servei [€/trim.....................................]

12,98

Blocs

de

consum De 0 a 18

[m3/trim.................................................]/[€/m3]

De 19 a 27

0,2150

De 28 a 45

0,7849

De 46 a 54

0,9816

Més de 54

0,9816

INDUSTRIALS, COMERÇ I OBRES

Tarifa

Quota de servei [€/trim...................................]

24,54

Blocs

de

consum De 0 a 18

[m /trim.................................................]/[€/m ]
3

3

Tarifa social
Quota

0,1942

De 19 a 27

0,2589

De 28 a 45

0,7767

De 46 a 54

1,2912

Més de 54

1,2912

Tarifa
de

0,0930

servei 5,93
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[€/trim.........................................................]
Blocs

de

consum De 0 a 18

[m /trim.................................................]/[€/m ]
3

3

Tarifa serveis municipals
Quota

0,0433

De 19 a 27

0,1000

De 28 a 45

0,3650

De 46 a 54

0,4565

Més de 54

0,4565

Tarifa

de

servei 0,00

[€/trim.........................................................]
Blocs

de

consum De 0 a 18

[m /trim.................................................]/[€/m ]
3

3

0,0000

De 19 a 27

0,0000

De 28 a 45

0,0000

De 46 a 54

0,0000

Més de 54

0,0000

Proteccions contra incendis

Tarifa €/trim

Cànon proteccions contra incendis

52,05

Cànon proteccions contra incendis municipals

0,0000

El criteri de trams serà el mateix que estipula l’Agència catalana de l’aigua.
Preveu un increment del 4,85% no lineal en la quota de servei
HA DE DIR
Article 4t.- BASE IMPOSABLE I QUOTES
Constitueix la base imposable el consum realitzat més la quota de servei establerts en les tarifes
següents:
Domèstic

Tarifa

Quota de servei [€/trim.....................................]

13,98

Blocs

de

consum De 0 a 18

[m /trim.................................................]/[€/m ]
3

3

0,0930

De 19 a 27

0,2150

De 28 a 45

0,7849
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De 46 a 54

0,9816

Més de 54

0,9816

INDUSTRIALS, COMERÇ I OBRES

Tarifa

Quota de servei [€/trim...................................]

26,43

Blocs

de

consum De 0 a 18

[m /trim.................................................]/[€/m ]
3

3

Tarifa social
Quota

0,1942

De 19 a 27

0,2589

De 28 a 45

0,7767

De 46 a 54

1,2912

Més de 54

1,2912

Tarifa
de

servei 6,39

[€/trim.........................................................]
Blocs

de

consum De 0 a 18

[m3/trim.................................................]/[€/m3]

Tarifa serveis municipals
Quota

0,0433

De 19 a 27

0,1000

De 28 a 45

0,3650

De 46 a 54

0,4565

Més de 54

0,4565

Tarifa

de

servei 0,00

[€/trim.........................................................]
Blocs

de

consum De 0 a 18

[m /trim.................................................]/[€/m ]
3

3

0,0000

De 19 a 27

0,0000

De 28 a 45

0,0000

De 46 a 54

0,0000

Més de 54

0,0000

Proteccions contra incendis

Tarifa €/trim

Cànon proteccions contra incendis

52,05

Cànon proteccions contra incendis municipals

0,0000

El criteri de trams serà el mateix que estipula l’Agència catalana de l’aigua.
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Ordenança Fiscal núm. 12

Reguladora de la taxa

per la prestació dels serveis d’intervenció

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través

del

sotmetiment a prèvia llicència , comunicació prèvia o declaració responsable
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats i els controls periòdics i les
revisions periòdiques.
ON DIU
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

Tarifa €

€/m2

699,73

1,90

383,66

0,82

699,73

1,90

383,66

0,82

LLICÈNCIES I COMUNICACIONS LLEI 20/2009
1. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
o de llur modificació substancial.
2. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental o de llur modificació substancial.
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
3. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats.
4. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives i a l'Ordenança Municipal:
5. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de
6 de juliol).

100,00

6. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari.

70,85

7. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents
desmuntables.

100,00

8. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables.

70,85

9. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de
caràcter temporal.
OBERTURA ESTABLIMENTS ANNEXOS LLEI 16/2015

160,00
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10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per
l’obertura d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa.

245,24

0,82

245,24

0,82

383,66

0,82

245,24

0,82

11. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa.
OBERTURA O ACTIVITATS NORMATIVA SECTORIAL DISTINTA
12. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en
els apartats anteriors.
13. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
COMPROVACIÓ CANVIS O MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS
14. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de
canvis no substancials de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència

70,85

ambiental.
15. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no
substancials d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.

70,85

16. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no
substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb llicència

70,85

municipal d’espectacles públics i activitats recreatives.
17. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no
substancials dels establiments oberts al públic sotmesos al règim de

70,85

comunicació d’espectacles públics i activitats recreatives.
PROCEDIMENT REVISIÓ DE LLICÈNCIES
18. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental

175,48

municipal
19. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.

175,48

PROCEDIMENT CONTROLS PERIÒDICS
20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme
tècnics municipals.

70,85

21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.
22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses

70,85
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al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art.

70,85

136 del Reglament)
ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB ACTIVITATS
23. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic.

75,00

24. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics

60,00

municipals.
25. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de
la llicència o dels efectes de la comunicació, en el mateix local.

75,85

26. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura
d’activitats amb incidència ambiental.

70,85

* el m2 de superfície del local destinat a l’activitat
2. No formen part de les tarifes anteriors, i es carregaran a l’interessat en la liquidació de la taxa, les
despeses derivades de la tramitació de l’expedient com ara publicacions obligatòries o informes
obligatoris que l’Ajuntament encarregui a serveis tècnics externs.
3. Els documents que formen part del propi expedient de tramitació a l’Ajuntament s’entendran
inclosos en la taxa administrativa de tramitació que sigui d’aplicació

HA DE DIR
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

Tarifa €

€/m2

699,73

1,90

383,66

0,82

LLICÈNCIES I COMUNICACIONS LLEI 20/2009
1. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
o de llur modificació substancial.
2. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental o de llur modificació substancial.
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
3. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
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recreatives en locals o recintes tancats.

699,73

1,90

383,66

0,82

4. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives i a l'Ordenança Municipal:
5. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de
6 de juliol).

100,00

6. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari.

70,85

7. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents
desmuntables.

100,00

8. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables.

70,85

9. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de
caràcter temporal.

160,00

OBERTURA ESTABLIMENTS ANNEXOS LLEI 16/2015
10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per
l’obertura d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa.

245,24

0,82

245,24

0,82

383,66

0,82

245,24

0,82

11. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa.
OBERTURA O ACTIVITATS NORMATIVA SECTORIAL DISTINTA
12. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en
els apartats anteriors.
13. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats
anteriors.(exceptuant les ramaderes extensives)
13.2. Tramitació de procediment de comprovació de comunicació

150, 00

d’obertura o posada en funcionament d’activitats ramaderes extensives
de l’apartat 13.
COMPROVACIÓ CANVIS O MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS
14. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de
canvis no substancials de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència
ambiental.
15. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no

70,85
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substancials d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.

70,85

16. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no
substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb llicència

70,85

municipal d’espectacles públics i activitats recreatives.
17. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no
substancials dels establiments oberts al públic sotmesos al règim de

70,85

comunicació d’espectacles públics i activitats recreatives.
PROCEDIMENT REVISIÓ DE LLICÈNCIES
18. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental

175,48

municipal
19. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.

175,48

PROCEDIMENT CONTROLS PERIÒDICS
20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme
tècnics municipals.

70,85

21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.

70,85

22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses
al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art.

70,85

136 del Reglament)
ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB ACTIVITATS
23. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic.

75,00

23.2 Informe o certificat d’enginyer del projecte o l’activitat
75, 00
24. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics

60,00

municipals.
25. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de
la llicència o dels efectes de la comunicació, en el mateix local.

75,85

26. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura
d’activitats amb incidència ambiental.
* el m2 de superfície del local destinat a l’activitat

70,85
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2. No formen part de les tarifes anteriors, i es carregaran a l’interessat en la liquidació de la taxa, les
despeses derivades de la tramitació de l’expedient com ara publicacions obligatòries o informes
obligatoris que l’Ajuntament encarregui a serveis tècnics externs.
3. Els documents que formen part del propi expedient de tramitació a l’Ajuntament s’entendran
inclosos en la taxa administrativa de tramitació que sigui d’aplicació.

Ordenança Fiscal núm. 13

Reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti
l'administració municipal

ON DIU
Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària resulta determinada per aplicació del següent quadre de TARIFES:
3. Llicències urbanístiques:

TRAMITACIÓ

Certificat de qualificació urbanística o d’aprofitament urbanístic, de compatibilitat urbanístic 75,00
Certificats urbanístics a efectes notarials

75,00

Modificacions puntuals del Pla General, reparcel·lacions i plans parcials o plans especials

1.200,00

Projecte urbanització, compensació o reparcel·lació

600,00

Estudis de detall

300,00

Recepció d’obres d’urbanització

1.200,00

Constitució Junta de Compensació

1.200,00

Pròrroga de llicència urbanística:
- Obra Menor

30,00

- Obra Major

30,00 x mes de
pròrroga

Suspensió d’obra

300,00

Declaració de ruïna

400,00

Per placa de senyalització d’obres

15,00

4.- Concessió i placa de reserva de via pública per gual permanent

14,60

5.- Per llicència o autoritzacions no sotmeses a altres tributs

20,34

6.- Duplicat títol de concessió funerària

30,00

7.- Protocols d’avaluació d’higiene sanitària de les piscines de pública concurrència

70,00

8.- Autoritzacions sanitàries

70,00
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HA DE DIR

Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària resulta determinada per aplicació del següent quadre de TARIFES:
3. Llicències urbanístiques i activitats :

TRAMITACIÓ

-Certificat de qualificació urbanística o d’aprofitament urbanístic, de compatibilitat
urbanístic

75,00

-Certificat o informes emesos per l’enginyer municipal en matèria d’activitats que no
siguin inclosos en a corresponent llicència i/o tramitació de l’expedient

75,00

Certificats urbanístics a efectes notarials

75,00

Modificacions puntuals del Pla General, reparcel·lacions i plans parcials o plans especials

1.200,00

Projecte urbanització, compensació o reparcel·lació

600,00

Estudis de detall

300,00

Recepció d’obres d’urbanització

1.200,00

Constitució Junta de Compensació

1.200,00

Pròrroga de llicència urbanística:
- Obra Menor

30,00

- Obra Major

30,00 x mes de
pròrroga

Suspensió d’obra

300,00

Declaració de ruïna

400,00

Per placa de senyalització d’obres

15,00

4.- Concessió i placa de reserva de via pública per gual permanent

14,60

5.- Per llicència o autoritzacions no sotmeses a altres tributs

20,34

6.- Duplicat títol de concessió funerària

30,00

7.- Protocols d’avaluació d’higiene sanitària de les piscines de pública concurrència

70,00

8.- Autoritzacions sanitàries

70,00

Ordenança Fiscal núm. 20

Reguladora de la taxa del servei de recollida d’escombraries

S’incrementa un 2% les tarifes amb arrodoniment a l’alça dels cèntims
Ordenança Fiscal núm. 22

Reguladora de la taxa

per llicències o la comprovació d’activitats

comunicades en matèria d’urbanisme
ON DIU
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Article 7è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1.- Es declaren exemptes les obres de revestiment i/o pintura de façanes que no requereixin
projecte, les obres de supressió de barreres arquitectòniques i, en general,

les construccions,

instal·lacions i obres subjectes al règim de comunicació prèvia, d’acord amb el que estableix
l’article 12 de l’Ordenança Municipal de Bon Govern.
2.- Es declaren exemptes les obres que sol·licitin entitats sense finalitat de lucre de Campdevànol
que promoguin el foment de la vida cultural, social, esportiva, lúdica, social i cívica.
3.- L’Ajuntament, per acord de l’òrgan competent, podrà atorgar una bonificació de fins 50 % de la
quota tributària per a la realització d’obres rehabilitació de façanes i en general de millora de
l’ornat públic, i en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat d’una activitat molesta,
insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o polígon industrial del municipi.
4.- Fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Es consideraran obres
d’especial interès o utilitat municipal, a més de les previstes a l’ordenança fiscal número 5, les
declarades pel ple de la corporació per majoria simple, amb la sol·licitud prèvia del subjecte
passiu.
HA DE DIR
Article 7è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1.- Es declaren exemptes les obres de pintura de façanes que no requereixin projecte, les obres de
supressió de barreres arquitectòniques i, en general,

les construccions, instal·lacions i obres

subjectes al règim de comunicació prèvia, d’acord amb el que estableix l’article 12 de l’Ordenança
Municipal de Bon Govern.
2.- Es declaren exemptes les obres que sol·licitin entitats sense finalitat de lucre de Campdevànol
que promoguin el foment de la vida cultural, social, esportiva, lúdica, social i cívica.
3.- L’Ajuntament, per acord de l’òrgan competent, podrà atorgar una bonificació de fins 50 % de la
quota tributària per a la realització d’obres rehabilitació de façanes i en general de millora de
l’ornat públic, i en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat d’una activitat amb incidència
medi ambiental .
4.- Fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Es consideraran obres
d’especial interès o utilitat municipal, a més de les previstes a l’ordenança fiscal número 5, les
declarades pel ple de la corporació per majoria simple, amb la sol·licitud prèvia del subjecte
passiu.
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Els subjectes passiu no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut requeriment previ per part
de l’ajuntament o s’han executat obres prèvia l’autorització i/o comunicació .
PREUS PÚBLICS
Annex 3 Preus Públics

Preus públics per la utilització de material divers de l’ajuntament

On diu
CONCEPTE

EUROS

Ús privatiu de cadires, per unitat i dia

0,40 €

Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia

1,00 €

Transport dins del terme municipal

18,00 €

Ús privatiu de carpes, per unitat dia

50,00 €

Ús privatiu d'altaveus, per unitat i dia

80,00 €

Ús privatiu de projector de la sala polivalent, per unitat i dia

20,00 €

Ús privatiu d’ordinadors, per unitat i dia

10,00 €

Ús privatiu de cadafal, per m2

3,00 €

Ús privatiu carrosses, per unitat i dia

100,00 €

Plafons per exposicions, per unitat i dia

0,85 €

Ús privatiu de tanques, per unitat i dia

0,75 €

Ús privatiu de focus, per unitat i dia

0,80 €

Quan la utilització sigui sense ànim de lucre i la sol·licitud la facin entitats i col·lectius per actes
o activitats de caràcter públic, l’òrgan municipal competent podrà aprovar l’exempció de la
taxa.
HA DE DIR

CONCEPTE

EUROS

Ús privatiu de cadires, per unitat i dia

0,50 €

Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia

1,25 €

Transport dins del terme municipal

22.50 €

Ús privatiu de carpes, per unitat dia

62,50 €

Ús privatiu d'altaveus, per unitat i dia

100,00 €

Ús privatiu de projector de la sala polivalent, per unitat i dia

25,00 €

Ús privatiu d’ordinadors, per unitat i dia

12,50 €
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Ús privatiu de cadafal, per m2

3,75 €

Ús privatiu carrosses, per unitat i dia

125,00 €

Plafons per exposicions, per unitat i dia

1,00 €

Ús privatiu de tanques, per unitat i dia

1,00 €

Ús privatiu de focus, per unitat i dia

1,00 €

Annex 6 Preus Públics

Preus públics per a l’ús de la piscina municipal

ON DIU

ABONAMENT DE TEMPORADA

Adult

PER DIA

Tarifa

Tarifa

Dies

Dissabtes

General

veïns

feiners

i festius

5,00 €

6,00 €

4,00 €

5,00 €

gratuït

gratuït

75,00 €

Campdevànol

Adult

60,00 €

• Infantil (4 a

• Adults de més de 65 anys
d’edat

14
50,00€

35,00 €

• Adults amb discapacitat
• Infantil (4 a 14 anys
inclosos)

50,00€

25,00 €

1r germà

25,00 €

• Adults

de

més

65

de

anys d’edat

nombroses

i

monoparental
s (x persona)

15,00 €

2n germà i següents
Menors 4 anys

inclosos)

• Famílies

• germans veïns de Campdevànol (4 a
14 anys inclosos)

anys

• Adults amb
discapacitat

gratuït

• Menors

4

anys
• Menors

de

18 anys amb
discapacitat
ABONAMENT 10 DIES PISCINA

40,00 €

Per entrada a la piscina una hora abans del tancament

1,00 €
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S’aplicarà la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” a les persones empadronades al municipi.
Es considera discapacitat a la persona amb minusvalidesa que tingui aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33%.
La data del 24 de juny (principi de temporada) és la que s’estableix per determinar l’edat
necessària de cada categoria en les tarifes de la piscina municipal.
S’aplicarà un descompte del 10% de l’import total a les famílies empadronades al municipi,
quan tots els membres de la unitat familiar obtinguin simultàniament l’abonament de
temporada i sempre que almenys un dels fills sigui menor de 18 anys.
L’Ajuntament podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i
empreses del poble a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients de
les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús així com el cànon anual
a satisfer per part de les entitats.
En cas de pèrdua del carnet de la piscina municipal s’abonaran 3 euros en concepte de despeses
de nova emissió del carnet.
L’Ajuntament és reserva el dret de restringir l’accés a la piscina municipal d’acord amb la
capacitat d’aforament de la mateixa.
HA DE DIR
ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
ABONAMENT DE TEMPORADA

Adult

PER DIA

Tarifa

Tarifa

Dies

Dissabtes

General

veïns

feiners

i festius

5,00 €

6,00 €

4,00 €

5,00 €

75,00 €

Campdevànol

Adult

60,00 €

• Infantil (4 a

• Adults de més de 65 anys
d’edat

14
50,00€

35,00 €

• Adults amb discapacitat
• Infantil (4 a 14 anys
inclosos)

50,00€

25,00 €

anys

inclosos)
• Adults

de

més

65

de

anys d’edat
• Famílies
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• germans veïns de Campdevànol (4 a
14 anys inclosos)
1r germà

nombroses
25,00 €

monoparental
s (x persona)

15,00 €

2n germà i següents
Menors 4 anys

i

• Adults amb
discapacitat

gratuït

• Menors

4

gratuït

gratuït

anys
• Menors

de

18 anys amb
discapacitat
ABONAMENT 10 DIES PISCINA

40,00 €

Per entrada a la piscina una hora abans del tancament

1,00 €

S’aplicarà la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” a les persones empadronades al municipi i
als fills no residents de pare o mare empadronat al municipi
Es considera discapacitat a la persona amb minusvalidesa que tingui aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33%.
La data del 24 de juny (principi de temporada) és la que s’estableix per determinar l’edat
necessària de cada categoria en les tarifes de la piscina municipal.
S’aplicarà un descompte del 10% de l’import total a les famílies empadronades al municipi,
quan tots els membres de la unitat familiar obtinguin simultàniament l’abonament de
temporada i sempre que almenys un dels fills sigui menor de 18 anys.
L’Ajuntament podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i
empreses del poble a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients de
les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús així com el cànon anual
a satisfer per part de les entitats.
En cas de pèrdua del carnet de la piscina municipal s’abonaran 3 euros en concepte de despeses
de nova emissió del carnet.
L’Ajuntament és reserva el dret de restringir l’accés a la piscina municipal d’acord amb la
capacitat d’aforament de la mateixa.
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S’aprova amb el vot favorable de 6 regidors de CiU i les abstencions dels 2 regidors del
grup de MES , 1 del regidor d’ ERC i 1 de la regidora de la CUP
Intervencions
El regidor S. Corbatera

exposa que l’any anterior es va fer un treball de fons amb les

ordenances adequant el marc normatiu i a les polítiques de l’equip de govern , per tant aquest
any només es procedeix a retocar

detalls sens gaire afectació al seu contingut. Detalla

les

principals afectacions , en referencia al ICIO , s’ha adequat el redactat del concepte revestiment
per un tema de definició tècnica . En referencia al subministrament d’aigua potable s’ha
procedit a un increment no lineal en la quota fixe, per tal de garantir la necessitat de finançar els
servei amb reparacions cada vegada més continues fruit de l’envelliment de la xarxa. En
referència a les ordenances d’activitats s’ha adequat la taxa per l’impost d’activitats

de

comunicació ramaderes atès que l’import es considerava excessiu, també s’ha aprofitat per
incloure el preu del servei d’enginyer que fins ara no es disposava i que amb la contractació
d’aquest servei cal establir. L’increment de la taxa de residus per tal de suportar el cost del
servei , cal tenir present que aquest servei cada vegada resultarà més costos . En l’àmbit de
preus públics s’ha adequat el preu del lloguer de material a preus d’amortització i en la piscina
s’han adaptat a situacions excepcionals que no estaven previstes.
El regidor LL. López del grup de MES manifesta que s’abstindran però que veuen que l’equip
de govern ha tingut en compte les necessitats i adequacions normatives i manifesta que si bé el
seu grup municipal està d’acord amb l’ordenança de residus no estan d’acord amb l’increment
de la taxa del servei de l’aigua
El regidor J . Garcia del grup d’ERC manifesta que s’abstindrà , per tal de poder deixar al
nou regidor que entri la possibilitat d’adoptar el criteri , però manifesta que es veuria en
posició de donar suport a la proposta.
La regidora M. Baraldés del grup de la CUP manifesta que s’abstindrà , bàsicament per l’
ordenança de residus que entén perjudica en la seva aplicació lineal a petits comerços que no
generen gaires residus. En referència a l’aigua demana si l’externalització no cobreix aquest
servei de reparació
L’Alcalde respon L’empesa Congiac-Giacsa gestionen íntegrament el servei d’aigua i tenen
una parida de 35000 euros per reparacions de manteniment ordinari

però resulta insuficient

ates l’estat de la xarxa. La present modificació està prevista per generar uns 5000 euros més a
l’any que han de servir per fer un fons de contenció

per si cal executar inversions de
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manteniment. L’increment s’ha fet sobre el servei i no sobre el consum per tal que l’impacte
sigui menor.
En el tema de residus ´es un debat llarg, però el cert és que el municipi està per sota de la resta
de municipis de la comarca d’iguals condicions, cal anar igualant atès que la gestió del residus
serà cada vegada més costós .

2.2 proposta de renovació pòlissa de tresoreria
Fets
L’ajuntament de Campdevànol te concertada una pòlissa de tresoreria per import de 250.000
euros que venç en data 31.12.2016 .
Per tal d’atendre les necessitats transitòries de la Tresoreria cal sol·licitar a les diferents entitats
bancàries oferta per l’import existent vigent de 250.000 euros la seva renovació per al 2017
Vist l’informe emès per la intervenció segons el que disposa l’article 52.2 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En atenció, l’actual redactat normatiu s’ha efectuat el càlcul individual i consolidat dels
paràmetres a tenir en compte per aquest tipus d’operacions:
Import Nominal de l’operació: 250.000€.
Recursos liquidats per operacions corrents (capítols 1 a 5) segons la liquidació del Pressupost
Municipal de 2015:

2.724.471,55€

% Operació projectada s/operacions corrents liquidades al 2015: 9,17%.
% Import acumulat d’Operacions de Tresoreria (250.000)s/ operacions corrents liquidades al
2015: 9,17%
Fonaments de dret
1. La concertació d’aquesta mena d’operacions de crèdit a curt termini està prevista a
l’article 51 del RD Legislatiu 2/2004, fins el límit conjunt del 30% dels ingressos liquidats
per operacions corrents.
2. La potestat per acordar la concertació d’aquesta Operació de Tresoreria a curt termini
correspon a l’alcaldia de l’Ajuntament de Campdevànol, donat que el límit contemplat
en l’apartat anterior és inferior al 15% previst en l’article 52.2 del RD Legislatiu 2/2004.
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3. L’Ajuntament a aquesta data te aprovat el pressupost 2015, aprovat i vigent, segons
s’estableix a l’article 50 del RD Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
4. La concertació d’aquesta operació està sotmesa a les normes previstes segons la lletra l)
de l’article 4, apartat 1, de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic.
5. La concertació d’aquesta Operació de Tresoreria requerirà la comunicació a la Direcció
General de Política Financera, segons que disposa l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediment en matèria de tutela financera dels Ens Locals en desplegament de
l’ordre que desenvolupa el Decret 94/95 de la Generalitat de Catalunya

Es proposa al Ple Municipal:
PRIMER: Aprovar la renovació i concertació de l’Operació de Tresoreria per un import de
250.000€, pel desajust temporal que es produeix a la tresoreria, amb l’Entitat Financera que
presenti la millor oferta econòmica i financera d’acord amb l’informe emès per la secretaria
intervenció de l’oferta més avantatjosa
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde – President el senyor Joan Manso i Bosoms tan àmpliament
com en dret fora menester, per a la formalització dels corresponents documents, així com a
resoldre quantes incidències puguin suscitar-se fins a la formalització, a la vista de l’informe de
la secretària interventora sobre l’oferta més avantatjosa.
TERCER: Comunicar a l’Entitat Financera que presenti la millor oferta econòmica i financera el
present acord, en el cas que el Ple de la Corporació així ho decideixi.
QUART Trametre al Departament d’Economia i Finances, Direcció General de Política
Financera, de la Generalitat de Catalunya la comunicació d’aquesta operació, en el cas que
s’acordi la concertació de la mateixa.
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde explica que la proposta és la renovació d’ordinari de la pòlissa existent i que no
respon a una voluntat dispositiva de l’alcaldia la seva adjudicació sinó que es fa sota criteri
tècnic .
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2.3 proposta d’aprovació inicial 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 21 de setembre sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, la Memòria d’Alcaldia de data 7 de setembre i els informes d’Intervenció
de data 21 de setembre de 2016, 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 02020201-11-2016, 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

Explicació

Import

1721.22606

Programa Turisme, Esport i Natura

3.000,00 €

342.215

Manteniment i millores a l’Espai Nou Vàndalis

5.000,00 €

TOTAL

8.000,00 €

Baixes en Aplicacions de Despeses
Partida

Explicació

Import

011.31000

Interessos i despeses de contractació de nous préstecs

4.000,00 €

011.31001

Interessos de pòlisses i despeses de contractació de 4.000,00 €
noves pòlisses
TOTAL

8.000,00 €

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 per unanimitat
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Intervencions:
L’Alcalde explica que durant l’any s’han produït problemes en les instal·lacions objecte de
modificació que han obligat a intervenir. La baixa del interessos fruit de ‘evolució econòmica i
la manca de concertació de crèdits nous permet poder a final d’any baixa aquesta partida.
El

regidor LL. López del grup MES manifesta la necessita de garantir el serveis i el

manteniment dels equipamentsEl regidor J Garcia de grup ERC manifesta que creuen oportú perquè és una millora pels
equipaments
La Regidora M Baraldés de la CUP es mostra d’acord amb les intervencions del regidors .
3er Serveis d’esports , seguretat ciutadana ,medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
3.1 Proposta d’aprovació

definitiva del plànol de delimitació Llei 5/2003 de mesures de

prevenció d’incendis forestals
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de
500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a
les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que
estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja
que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques
afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis
de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
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Vist el “Plànol de delimitació de Campdevànol” que ha realitzat el Consell Comarcal del
Ripollès a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al
Departament de Medi Ambient”
Vist que en data 28 de juliol de 2016 el ple de l’ajuntament va aprovar inicialment el plànol de
delimitació i l’ha exposat amb públic mitjançant edicte al BOPG de data 11.8.2016 , tauler
d’edicte de la web municipal , sense que en aquest termini s’hagin presentat al·legacions.
Vist l’informe favorable del Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
de data 24 d’agost de 2016 i registre d’entrada ( eacat 29.8.2016 )
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Elevar definitivament l’aprovació del plànol de delimitació, segons el que estableix la
Llei 5/2003.
Segon Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Tercer . Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
S’aprova per unanimitat
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
2.4 Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia d’aprovació del pla local de joventut
En data 18 d’agost el servei de Joventut va presentar el pla local 2016-2016.
Vist el termini de sol·licitud i d’aprovació del Pla a la Generalitat de Catalunya es va procedir a
la seva tramitació d’acord amb el

contingut del

mateix i del decret que es transcriu a

continuació
Àrea de Cultura, Festes, Benestar Social, Salut i Joventut
Sol·licitud subvenció Joventut
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Fets
Dins el marc del projecte “Campdevànol Viu” l’Ajuntament de Campdevànol organitza anualment
diverses activitats dins el Pla Local de Joventut 2016 - 2019.
Fonaments de dret
RESOLUCIÓ TSF/1901/2016 de 27 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en
el marc del Pla nacional de joventut 2016
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar el Pla Local de Joventut 2016- 2019
2. Sol·licitar una subvenció de 6.400 € per al projecte “Campdevànol Viu” dins el marca de la
convocatòria esmentada.
3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut, juntament amb la resta de documentació
exigida a la convocatòria.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, la
Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003,
General de Subvencions.
6. Ratificar la present resolució al proper Ple Municipal que es celebri.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple
Primer Acordar la seva ratificació
Segon Notificar el present acord a la secretaria General de Joventut als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’Alcalde explica que el projecte es prepara pels serveis tècnics de joventut i preveu una
temporalitat de (2016 –2020) i preveuen actuacions de diferents àmbits de joventut. El decret
preveu l’aprovació del pla, les actuacions i la sol·licitud de subvenció . Cal dir que aquest darrer
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any el municipi ha estat pioner i crec que amb gran èxit del projecte de Brigades joves . El nou
Pla preveu el seu impuls
El regidor LL. López de MES Manifesta que el projecte de Brigades Joves ha estat molt positiu
perquè ha acostat als joves al mon laboral i per altre banda els ha ajudat a conèixer el seu
ajuntament .
El regidor J Garcia de’ERC manifesta que el projecte ah estat molt positiu i cal continuar amb
la seva implementació i potenciació.
La regidora M Baraldés de la Cup manifesta que l’experiència del projecte ha estat positiva i
que cal vetllar perquè continuï i es potencií
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.
14/07/2016

Acceptació renúncia d’una llicència d’obres.

15/07/2016

Acord bonificacions

15/07/2016

Àrea d’hisenda i promoció econòmica, seguretat pública

18/07/2016

Alta del padró municipal d’habitants

18/07/2016

Autorització empadronament d’una menor.

19/07/2016

Sol·licitud d’autorització de pas amb motiu de la celebració del XIX Raid Hípic de
Ripoll 2016

19/07/2016

Ocupació via pública per mercat

20/07/2016

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

20/07/2016

Assabentat comunicació activitat de clínica dental

22/07/2016

Gratificacions de la nòmina del mes de juliol

25/07/2016

Aprovació proposta de vacances adjudicatària del servei de bar de la sala Diagonal

25/07/2016

Neteja de la vegetació i retirada de residus del terreny situat al passatge Estació

25/07/2016

Contracte menor actuacions en camins rurals i prevenció d’incendis forestals, línia 1
subvencions de la Diputació de Girona per actuacions en camins rurals i matèria
forestal 2016

25/07/2016

Adjudicació d’un contracte menor de les actuacions de la gestió forestal sostenible i
tractaments silvícoles de millora, línia 2 subvencions de la diputació de Girona per a
actuacions en camins rurals i matèria forestal 2016

25/07/2016

Deficiències de la comunicació prèvia d’una activitat de bar cafeteria

26/07/2016

Utilització instal·lacions esportives

26/07/2016

Acord de bonificacions
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27/07/2016

Utilització de sales municipals

27/07/2016

Liquidació per l’ocupació de la via pública per l’empresa Comforsa

28/07/2016

Renúncia d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la finca del
Martinet

28/07/2016

Aprovació definitiva estatuts Junta de Conservació del pla parcial del Pla de Niubó

28/07/2016

Delegació de les funcions d’Alcaldia

28/07/2016

Desestimació sol·licitud d’anul·lació de la liquidació d’una taxa

28/07/2016

Àrea d’Hisenda i Promoció econòmica, retirada de vehicles

28/07/2016

Adjudicació del contracte del servei de menjador, en la modalitat de càtering, de la
llar d’infants municipal El Barrufet de Campdevànol pel curs 2016-2017

29/07/2016

Sol·licitud de subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i conservació
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya pel període 2016-2017

29/07/2016

Adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la finca del
Martinet

01/08/2016

Incoació d’expedient de clausura d’una activitat gossera a la finca anomenada cal
Tarré

01/08/2016

Utilització instal·lacions esportives

03/08/2016

Acord de Casal d’estiu

03/08/2016

Convocatòria ordinària de la sessió de Junta de Govern local, DIVENDRES 05.08.16,
en proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització

04/08/2016

Acord d’exempció d’impost vehicles

04/08/2016

Llicència urbanística per a construcció porxo

04/08/2016

Llicència urbanística per a l’obertura de cala per a la substitució del
subministrament de gas propà per gas natural

04/08/2016

Llicència urbanística per a la substitució d’una coberta

04/08/2016

Exempció IVTM.

05/08/2016

Ordre d’execució per a la neteja de la vegetació d’uns solars situats al carrer Teuleria

05/08/2016

Ordre d’execució per a la neteja de la vegetació de l’accés a un habitatge situat al
carrer Onze de setembre

05/08/2016

Sancions trànsit.

08/08/2016

Acceptació renúncia d’una llicència d’obres

08/08/2016

Adjudicació d’una llicència d’us privatiu dels horts urbans situats a la finca del
Martinet

09/08/2016

Comunicació prèvia primera ocupació d’un habitatge al carrer Teuleria núm.14

09/08/2016

Relatiu a una llicència urbanística per a substitució de teules

09/08/2016

Convocatòria ordinària de la sessió de Junta de Govern local, DIVENDRES 12.08.16,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de els
entitats locals

09/08/2016

Ordre execució neteja solar del carrer del Riu.
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10/08/2016

Concessió llicència obres per extracció d’àrids.

10/08/2016

Autorització activitat recreativa festa de barri.

11/08/2016

Autorització tirada al plat.

12/08/2016

Sol·licitud subvenció despeses funcionament llar d’infants.

17/08/2016

Requeriment d’esmena deficiències comunicació activitat de carnisseria.

17/08/2016

Ordre execució neteja solar al carrer Coll de Maia.

17/08/2016

Ordre execució neteja solar al passatge Estació.

18/08/2016

Concessió llicència obres per reforma de local.

18/08/2016

Sol·licitud de subvenció Pla local de Joventut.

18/08/2016

Incoació expedient protecció legalitat urbanística av. Sant Pere d’Aüira 8.

18/08/2016

Imposició multes coercitives obra eixamplament camí mas Querol.

23/08/2016

Convocatòria junta de govern local.

24/08/2016

Avaluació higiènica sanitària piscines.

24/08/2016

Aprovació Compte General 2015.

30/08/2016

Denegació instal·lació creperia durant la festa major.

02/09/2016

Incoació expedient disciplinari a una treballadora.

02/09/2016

Concessió dret funerari.

05/09/2016

Cessament vigilant municipal.

05/09/2016

Convocatòria junta de govern local.

06/09/2016

Nomenament secretària interventora actual.

09/09/2016

Sol·licitud de formigó al Consell Comarcal del Ripollès.

12/09/2016

Concessió llicència per pintar una façana.

12/09/2016

Concessió llicència per revestiments de murs.

12/09/2016

Concessió llicència per substitució de terrat.

12/09/2016

Concessió llicència per reforma d’espai sotacoberta.

12/09/2016

Concessió llicència per renovació clavegueram.

12/09/2016

Anul·lació denúncia trànsit.

12/09/2016

Sobreseïment procediment protecció legalitat urbanística.

13/09/2016

Acceptació renúncia concessió de nínxol.

13/09/2016

Acceptació renúncia concessió de nínxol.

13/09/2016

Concessió gual permanent a l’avinguda Roc de la Guilla.

13/09/2016

Exempció IVTM.

13/09/2016

Exempció IVTM.

14/09/2016

Autorització instal·lació atracció durant la festa major.

14/09/2016

Autorització instal·lació atracció durant la festa major.

14/09/2016

Autorització instal·lació atracció durant la festa major.

15/09/2016

Concessió llicència obres per actuacions interiors al mas Palou.

15/09/2016

Devolució garantia d’obres.
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21/09/2016

Requeriment esmena comunicació primera ocupació.

22/09/2016

Gratificacions nòmina de setembre.

Assabentats
7.2 Donar compte del seguiment de subvencions sol·licitades i atorgades
CCR
convocatòria
FEDER eixos 4 i 6

actuació
construcció centre educació
ambiental
Fons cooperció econòmica
comarcal
Fons cooperció econòmica
comarcal

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

14/06/2016 221.657,04 € 107.925,51 €
1.000,00 €
3.576,58 €

Diputació

convocatòria

actuació

BOP 16/01/2016, membres
XSLPE

comercial i empresarial del sector
metal·lúrgic

Dipsalut Pm01p

dinamització parcs urbans
saludables

term
sol.licitud
11/02/2016

data
sol.licitud
11/02/2016

2.000,00 €

import
concedit
2.000,00 €

25/01/2016
25/01/2016

Dipsalut Pt02

control legionel.losi instal.lacions
baix risc de transmissió

25/01/2016

26/02/2016

19/02/2016

2.900,00 €

biennal del metall

30/04/2016

15/04/2016

15.500,00 €

15/03/2016

14/03/2016

99.118,35 €

1.144,80 €

680,36 € 19/07/2016

19/02/2017

5.089,65 €

4.886,81 € 21/06/2016

30/11/2016

15.000,00 €

47.500,20 € 31/05/2016

30/11/2016

956,29 €

5.043,71 € 31/05/2016

30/09/2016

1.686,29 €

02/08/2016

30/11/2016

02/02/2016
1.450,00 €

1.450,00 €

1.450,00 € 12/04/2016

7.750,00 €

1.500,00 €

14.000,00 € 15/06/2016

44.509,00 €

44.509,00 €

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
BOP 24/02/2016, activitats
culturals
BOP 02/03/2016, restauració i
conservació d’immobles
d’interès patrimonial

tallada d'arbres i estassada
sotabosc i sega de vegetació

15/03/2016

14/03/2016

9.976,46 €

8.978,81 €

"A Campdevànol no fan res"

15/04/2016

14/04/2016

9.700,00 €

5.000,00 € DENEGADA

Molí Gros 2a. fase i definitiva
L'últim moliner de Campdevànol:
Un viatge per la història del Molí
Gros

22/03/2016

22/03/2016

62.500,20 €

50.000,00 €

29/04/2016

08/04/2016

6.000,00 €

3.000,00 €

cursa comte Arnau
piscines ús públic municipals i
privades
inclusió social infants situació de
risc

15/04/2015

15/04/2015

6.000,00 €

1.500,00 €

11/05/2016

11/05/2016

3.500,00 €

3.500,00 €

27/05/2016

09/05/2016

1.686,29 €

1.686,29 €

30/04/2016

29/04/2016

181.442,84 €

112.464,57 €

FEDER eixos 4 i 6

accés a les noves tecnologies
millora enllumenat barris Roser i
Raval
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 €

Dipsalut Pm08p
BOP 10/05/2016, mesures de
seguretat equipaments

Programa "Sigues tu"

16/07/2016

01/06/2016

Pavimentació rocòdrom

31/05/2016

31/05/2016

14.150,95 €

8.000,00 €

Dipsalut Pt10

Control de plagues

14/07/2016

6.169,72 €

4.935,77 €

BOP 31/05/2016, llar infants

Funcionament llar d'infants

10/08/2016

163.177,97 €

32.375,00 €

FEDER eixos 4 i 6

Generalitat

30/10/2016

384,00 € 04/02/2016

25/01/2016

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Dipsalut Pt05 i Pt06
BOP 12/04/2016, infants en
situació de risc
BOP 28/04/2016, accés noves
tecnologies

1.000,00 € 15/03/2016

termini
justificació

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
Comptabilitat i gestió
subministres energètics
municipals

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

data
concessió

36,00 € 02/02/2016

salubritat sorreres infantils
avaluació i control aigua de
l'aixeta del consumidor

BOP 21/03/2016,publicacions
interès local

import
ajuntam

440,00 € 02/02/2016

Dipsalut Pt04

BOP 16/02/2016, concerts
música de cobla
BOP 17/02/2016, organització
d’esdeveniments de caràcter
firal
BOP 15/02/2016, fons de
cooperació econòmica i
cultural

3.000,00 €

import
sol.licitat

26/01/2016

Dipsalut Pt09

Dipsalut Pt01

import
actuació

RENUNCIEM

30/11/2016

54.609,35 €

27/04/2016

30/09/2016

4.720,00 €
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convocatòria
RESOLUCIÓ CLT/641/2016, de 26 de
febrer, cultura popular i tradicional
RESOLUCIÓ CLT/910/2016, de 26 de
febrer, patrimoni cultural
DECRET 273/2016, de 12 de juliol,
POUM reparacions, manteniment i
conservació

actuació

term
sol.licitud

L'últim molí maquiler

18/04/2016 18/04/2016 15.125,00 €

Béns mobles molí gros

25/04/2016 25/04/2016 15.125,00 €

Reparació diversos
equoiaments

12/09/2016 29/07/2016

RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7
de juliol, programes de suport al
desenvolupament local

data
sol.licitud

import
actuació

import
concedit

import
ajuntam

7.562,50 €

2.225,00 €

12.900,00 €

7.562,50 €

0,00 €

import
sol.licitat

data
concessió

DENEGADA

09/09/2016

UUEE
convocatòria
ERASMUS +
POCTEFA

actuació
intercanvi de joves

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit
25.296,00 €

Assabentats
Intervencions
L’alcalde explica les subvencions principals com el Molí, Erasmus i fa constar la de les Vies
Verdes que no consta atès que es lidera des de una altre administració .
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è - Donar compte i aprovació de la renúncia d’un regidor ERC
Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit per el senyor Jaume Gracia Anglada
presentat per registre d'entrada amb el nº 1552 i data 2 d’agost de 2016 en virtut del qual es
posen de manifest les raons que li han dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
Atès que el senyor Jaume Garcia Anglada, regidor d'aquest Ajuntament, va prendre
possessió d'aquest càrrec el dia 13.6.2015 després de les eleccions locals celebrades el dia
24.5.2015
En compliment dels art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el ROF, i 182
LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament
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presentada per el senyor Jaume Garcia Anglada
SEGON.- Remetre Certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb la
còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, a
judici d'aquesta Corporació, és el senyor Antonio Riera Masjoan amb DNI 90002018M
següent de la mateixa llista que el renunciant i atesa la manifestació explícita d’aquest al registre
d’entrada número 1651 de data 31.8.2016 de la seva voluntat de prendre possessió del càrrec , es
sol·licita a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre possessió
del seu càrrec.
S’aprova per unanimitat
Intervencions
El regidor J . Garcia del grup d’ERC agraeix a tots els companys d’abans i d’ara pel seu suport.
Ser regidor ha estat una experiència molt positiva però davant la impossibilitat de dedicar més
hores com voldria al municipi el fa deixar la regidora per tal que algun company pugui fer-ho
com mereixien els electors . Continuaré treballant pel poble però ara al costat i no davant.
L’alcalde i el regidor LL. López del grup MES i regidora M. Baraldés del grup de la CUP

li

agraeixen la seva dedicació i tasca feta , li respecten la seva decisió i li agraeixen el seu caràcter
conciliador . Li desitgen sort .
9è – Donar compte i aprovació de la renúncia d’una regidora de CiU
Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit per la senyora Maria Sau Tubau
presentat per registre d'entrada amb el nº 1783 i data 21 de setembre de 2016 en virtut del qual
es posen de manifest les raons que li han dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
Atès que la senyora Maria Sau Tubau, regidora d'aquest Ajuntament, va prendre possessió
d'aquest càrrec el dia 13.6.2015 després de les eleccions locals celebrades el dia 24.5.2015
En compliment dels art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el ROF, i 182
LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament
presentada per la senyora Maria Sau Tubau
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SEGON.- Remetre Certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb la
còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, a
judici d'aquesta Corporació, és la senyora Blanca Sánchez i González amb DNI 90002720V.
següent de la mateixa llista que el renunciant i atesa la manifestació explícita d’aquest al registre
d’entrada número 1790 de data 22 setembre de 2016 de la seva voluntat de prendre possessió del càrrec ,
es sol·licita a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre possessió
del seu càrrec.
La Regidora de CiU agraeix a tots els companys el seu suport. Ser regidora ha estat una
experiència molt positiva i intensa que no pot assumir amb la seva situació personal en aquest
moment .
L’alcalde i el regidor LL. López del grup MES i regidora M. Baraldés del grup de la CUP

li

agraeixen la seva dedicació i tasca feta , li respecten la seva decisió i li agraeixen que algú jove
hagi participat en la política municipal. Li desitgen sort i força en els seus nous reptes.
Tots donen la benvinguda als nous regidors
10è. Mocions
11è .Informació de regidories
12è.Varis, precs i preguntes
Alcalde
1- Agrair a la regidora M. Sau la seva tasca i iniciativa en el projecte de les Brigades Joves
2- Informar que el balanç de la temporada d’estiu de la piscina ha estat positiu
3- Felicitar a la comissió de Festes per la l’organització en la festa major
4-

Informar que s’inicia la celebració de la capitalitat del ferro

El regidor LL. López del grup MES
1.

Felicitar el projecte de la Brigada jove

2.

Felicitar-los per l’èxit de la piscina

3.

Felicitar a la comissió de Festes per la l’organització en la festa major

4.

Voldria per respecte al regidors que s’acomiaden no formular més preguntes .

El Regidor J Garcia del grup municipal d’ERC demana quan sortirà a concurs el bar de la
Piscina
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La regidora M . Baraldés del grup de la CUP
1- Felicitar a la comissió de festes per la festa Major i dir que va ser un encert l’activitat de
mapin
2- Pregunta:
a. Valoració sobre l’estiu del Torrent i la Font del Querol
b. Quin ha estat el cost del projecte Educa
c. Quines mesures s’adopten per l’accessibilitat al carrer Industria
d. Es cert que Renfe vol tancar el pas a nivell
e. Es certa la noticia del senyor remolins sobre l’emmascarat?
f.

Els 4000 euros del camí ral es destinen a vies verdes?

g. La valoració i cost de la campanya de gossos
h. El barri de la creu està brut de vegetació que podria ser un perill pel tema de
plagues
i.

Que es farà amb el skate nou i el vell?

j.

Com està la negociació del conveni de personal

L’Alcalde respon a les qüestions formulades pels regidors
1- En referència al bar de la picona , l’any passat va sortir conjunt amb el pavelló davant la
possibilitat de les obres al pavelló.
2- En referència al torrent:
a. Hi ha hagut més gent que l’any passat
b. Hem tingut problemes amb el carrer de Vista alegre que caldrà que l’any
vinent adoptem alguna mesura
c. la valoració global és satisfactòria

i ha millorat la relació amb el terme

municipal de les Llosses
d. S’han adoptat mesures addicionals , com la instal·lació de lavabos químics i la
neteja de l’espai de les bases per empreses i els camí i la Font per les nostre
personal.
e.

Cal preveure per l’any vinent com es solucionarà el problema de circulació
amb l’obertura del polígon de Niubó.

f.

El cost final no el recordo .

3- En referència a l’accessibilitat del carrer Indústria dir-li que està previst repintar la
solució de la rotonda no es fàcil.
4- En referència al tancament del pas a nivell de Renfe, no ens consta .
5- En referència a l’emmascarat , no tenim noticies, els veïns no l’han vist i els mossos no
en saben res. El regidor S. Colomé diu que és un jove del barris que es dedicava a
espantar els nens.
6- En referència a les Vies verdes , es destina a la neteja de vorals .
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7- En referència a la campanya de Gossos la regidora D. Costa diu que la valoració és
bona fins i tot el Quim Monzó ens dedica un article, però cal fer una valoració a llarg
termini. El cost total no el tenim estem pendents encara de rebre alguna factura.
8- La neteja del riu al barri del Creu , s’ha fet amb negociacions amb l’ACA el riu Merdas
però ens queda l’altre que es fa amb conveni amb Justícia i que per situacions especials
està aturada però que segurament es continuarà en breu.
9- En referència als skate , nou es manté i els vell s’anirà retirant a mida que es degradi.
10- El carrer 11 de setembre tenim una proposat per reordenar l’espai igual que el carrer
Miraflors, però estan aturats pendents de solucionar temes de finançament.
11- En referència al conveni de personal caldria que la relació amb el personal és bona, dir
que la denúncia del conveni és va formular per l’ajuntament amb una proposta de
conveni marc per a municipis de menys de 20.000 redactat i aprovat per l’ACM i els
ds sindicats més representatius UGT i CCOO, i estem pendents de rebre la proposta
per part del treballadors en la darrera reunió es va acordar que en presentarien un text
de conveni i a data d’avui estem esperant.
Voldria aprofitar per aprofitar agrair al personal la seva feina .
La regidora M Baraldés demana en que es destinen els diners de les vies verdes que creu que
no hauríem de pagar- l’alcalde comenta que els municipi que disposen de conveni de vies
verdes així és , però no és el nostre cas.

A les 21:45 hores sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió que jo com a secretaria dono
fe.

