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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 10/2015 DE 30.10.2015
ASSISTENTS:
Alcalde-President
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
d’esquerres)
Nuria López Rodríguez (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA

A Campdevànol, essent les 20:00 hores del
30.10.2015 es reuneixen en el saló d’actes de la
Casa Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament
en sessió ORDINÀRIA, prèviament convocada,
sota la Presidència del Senyor Joan Manso i
Bosoms, amb assistència dels Srs. Regidors que
s’enumeren al marge.
La corporació està assistida per la secretària
interventora la senyora Núria Charques Grífol
que dóna fe de l’acte d’acord amb la resolució
de 24 de febrer de 2015 del Director General
d’administració local.
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

SECRETARIA
Sra. Núria Charques Grífol
ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de les actes de les sessions
anteriors
1.1 Aprovació de l’ acte de la sessió de Ple núm. 9 de data 24.9.2015
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, serveis econòmics , Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta d’aprovació d’acord per acollir-se a la disposició addicional 10a del Real Decret Llei
17/2014 de 26 de desembre de liquidació definitiva de l‘exercici 2013 de PIE
2.2 Proposta de modificació inicial de l’impost sobre bens immobles
2.3 Proposta de resolució d’autorització de compatibilitat de personal laboral de l’Ajuntament
2.4 Proposta de modificació de crèdits del pressupost 2015
2.5 Donar compte de la revocació , nou nomenament i sol·licitud a la Diputació de Girona de
nomenament de clavari tresorer de la corporació
2.6 Proposta d’aprovació de la renovació de la pòlissa de tresoreria de l’ajuntament de
Campdevànol.
3r. Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
Desenvolupament de la sessió
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa al Ple l’aprovació l’Acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari núm. 9 /2015 de data
24.9.2015
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S’aprova per unanimitat
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta d’aprovació d’acord per acollir-se a la disposició addicional 10a del Real Decret Llei
17/2014 de 26 de desembre de liquidació definitiva de l‘exercici 2013 de PIE.
D’acord amb la notificació rebuda a l’ajuntament per l’ Administració General de l’Estat referent a la
liquidació definitiva del 2013 a l’ajuntament de Campdevànol amb un saldo de devolució per part de
l’ajuntament de 27.686,68 euros.
Atès que en l’esmentada notificació s’especifica que els saldos deutors seran reintegrats en els termes de
l’article 72 de la Llei 36/2014 de 26 de desembre de Pressupostos general de l’estat per al 2015 , excepte que
l’entitat s’aculli a la disposició addicional desena del Real Decret 17/2014 de 26 de desembre.
El règim establert en l’article 72 de la Llei 36/2014 de PGE per a l’any 2015 és correspon amb l’estàndard
del RDL 2/2004 del TRLRHL” retencions trimestrals per un import del 25% de l’entrega a conta del PIE (
bimensual o mensual) i la quantia de les retencions , si fos necessari, de forma que en els tres anys
consecutius es retorni la totalitat del saldo deutor.
El PIE el 2015 ha estat de 575.086,78, d’acord amb les previsions trameses per al AGE referents a les
liquidacions .
D’acord amb l’establert en la DA 10a del Real Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, el període de
reintegrament a 12 mensualitats caldrà que sigui aprovada pel Ple i tramesa abans de 1 de novembre de
2015 al MINHAP en que l’ajuntament haurà de donar compliment per a la seva resolució favorable als
següents requisits :
•
Haver presentat la liquidació del pressupost 2014
•
La previsió a 31 de desembre de 2015 d’estabilitat i límit d’endeutament (segon execució del 3er
trimestre del 2015)
•
PMP publicat a l’octubre de 2015 que no superi en més de 30 dies el termini màxim segons
normativa de morositat
La seva aplicació s’inicia a gener de 2016, essent des de llavors els reintegraments mensuals aplicables els
que resultin de dividir l’import pendent de retornar a aquella data per les liquidacions corresponents a
2013 dividit per 120 mensualitats que es mantindrà si es continua donant compliment als tres requisits
establerts en la normativa : de deute, estabilitat i morositat.
L’esmentat RDL estableix que:


Si en les liquidacions d’exercicis posteriors a 2013 resulten saldos a ingressar a les EELL a les que
s’estigui aplicant el fraccionament a 10 anys de la liquidació negativa del 2013, aquest saldos es
compensaran amb l’import pendent de reintegrar per les EELL en el moment de calcular aquestes
liquidacions definitives.

Realitzada la compensació:


Si el saldo pendent de reintegrar corresponent a la liquidació del 2013 : és menor o igual al saldo
inicial que es va fraccionar /10: devolució en les entregues a compte dels 12 mesos següents.
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Si l’import pendent de reintegrament a 31 de desembre de cada any és menor o igual a 500€ es
reintegra totalment en l’entrega a compte del mes de gener

D’acord amb l’exposat i atesa la necessitat de disposar d’un fraccionament de la devolució del la PIE del
2013 a 120 mensualitats per tal que la disminució dels ingressos afectin el menys possible a la tresoreria
municipal, es proposa al ple:
Primer. Aprovar acollir-se a la disposició addicional 10a del Real Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre
de liquidació definitiva de l‘exercici 2013 de la PIE.
Segon. Acollir-se a la fraccionament de la devolució del saldo negatiu de la PIE del 2013 a 120 mesos.
Tercer. Autoritzar a l’alcaldia i la intervenció municipal per la tramitació mitjançant la plataforma de
MINHAP la tramesa de la present acord i sol·licitud així com qualsevol altre tràmit ajustat a dret que
sigui menester per la consecució del present acord
Quart. Notificar el present acord al MINHAP i la intervenció municipal als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcaldia agreix l’aportació del regidor del grup MES el senyor Lluis López que va fer arribar a
l’ajuntament la mesura . L’alcalde explica els fonaments i contingut de l’acord, fent esment que resta
condicionada a l’aprovació per part del MEH la comprovació dels requisits de deute , període mig de
pagament i presentació de la liquidació del 2014 que l’ajuntament compleix i els paràmetres d’estabilitat
que l’ajuntament incompleix fruit de la incorporació de les inversions.
La mesura no obstant, en principi no ens serà d’aplicació per un ajornament de 120 mensualitats reals
atès que segons les previsions del MEH la liquidació de la PIE del 2014 serà positiva i en aquest cas la
mesura preveu la seva devolució anticipada, de tal manera que tant si ens acollim com sinó acabaríem de
pagar-ho el juny de 2016.
2.2 Proposta de modificació inicial de l’impost sobre bens immobles.
Antecedents de fet
Mitjançant Real Decret Legislatiu 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgent en matèria
pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, article 8è, l’Estat va acordar
l’aplicació per ministeri de Llei d’un gravamen al coeficient aplicable sobre l’establert pel municipis en un
10% ( art 8.a) aplicable per als anys 2012 i 2013 en aquells municipis que tenien valors cadastrals anteriors
al 2002.
Mitjançant la Llei 16/2013 l’Estat va acordar prorrogar la seva aplicació per a les anualitats 2014 i 2015 de
l’article 8è del RDL 20/2011.
Atès que en la proposta de pressupostos de l’Estat pel 2016 en seu del Congrés del Diputats , no es recollia
la pròrroga de l’esmentada mesura.
Atès que les modificacions normatives fins a la present data tampoc han recollit aquesta aplicació.
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Atès que en data 24.9.2015 mitjançant acord de Ple es va acordar l’aprovació provisional de l’ordenança
del IBI sense que l’ajuntament contemplés la possibilitat que l’Estat no prorrogués la mesura del RDL
20/2011 i per tant l’acord va deixar el tipus impositiu vigent al 2015.
Atès que l’esmentada mesura només era aplicable a aquells municipis que no es van acollir a l’establert en
l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre immobiliari 1/2004 o a l’article 72 del TRLRHL 2/2004, i
per tant aplicable a l’ajuntament de Campdevànol amb un valoració cadastral del 1989, i pendent de
regularització cadastral prevista per el cadastre per al 2016.
Atès que l’aplicació per ministeri de Llei que recollia la mesura d’incrementar en un 10% el coeficient
municipal i aquest no consta prevista en cap normativa vigent representaria una baixa d’aquest i per tal
de mantenir el padró vigent fins a 2015 es proposa al Ple la seva absorció dins el coeficient municipal;
Fonaments de Dret
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.
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
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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,
Primer APROVAR provisionalment a partir de la seva aprovació, la modificació de l’apartat de l’
Ordenança Fiscal què s’especifica a l’annex d’aquest acord i consolidar-lo un cop esdevingui definitiu al
text de l’acord referent al IBI aprovat al Ple de 24.9.2015 i publicat al BOPG de data 7.10.2015
Segon. 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.
Tercer. Trametre 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.
Quart. 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 2016
Ordenança Fiscal núm. 2

Reguladora de l’impost sobre béns Immobles

Es modifica el gravamen de béns urbans del punt 2 de l’article 2n, determinació de la quota, el tipus
impositiu i el recàrrec, de forma següent: 0,7579%
S’aprova
Vot favorable de 7 CiU i 1 ERC
En contra: cap
Abstencions: 2 grup MES i 1 de CUP
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Intervencions
L’Alcalde explica que el coeficient de l’ajuntament ha estat incrementant en un 10% per ministeri de Llei,
mitjançant l’aplicació directa per part de l’Estat de la mesura establerta en el RDL 20/2011 d’aplicació al
2012 i 2013 i que l’estat va prorrogar pel 2014 i 2015. Explica que l’ajuntament en el proppassat Ple va
acordar no incrementar el coeficient municipal en previsió que l’estat prorrogués la mesura , no obstant a
data d’avui sembla que no serà així. Per tal d’evitar una baixa del padró municipal del tot inassolible per
al municipi cal procedir a assumir dins el propi coeficient aquest 10% sense que això representi per als
ciutadans un major esforç. L’alcalde fa esment que l’ajuntament també podia haver-se acollit a altres
mesures que preveu l’estat per aquells municipis amb una ponència molt antiga com és el cas de
Campdevànol que és del 1968, no obstant aquestes mesures actuen sobre el valor cadastral i l ’efecte és
irregular per a tots els contribuents i les propietats , quan molts no han estat regularitzats. L’alcalde
informa que el cadastre ha comunicat que procedirà d’ofici a la regularització del cadastre dins el 2016,
Fet que obligarà a l’ajuntament a replantejar de nou pel 2017 l’ordenança i els coeficients.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES explica que els seu grup s’abstindrà, tot i que entenen
perfectament que el municipi no pugui assumir la baixa del padró i que creuen bo que per al ciutadà no
representi un major cost, tal i com a explicat l’alcalde que representa una congelació, però que creuen que
es podien haver fet polítiques de contenció tal i com s’ha fet amb el IAE, i si bé entenen la necessitat de
mantenir ingressos , creuen que es podria haver rebaixat una part.
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP explica la seva abstenció en el sentit que si
entenen que de vegades cal implementar polítiques d’increment també cal aplicar les baixes quan
procedeix.
L’alcalde insisteix que el coeficient no puja a nivell real per al ciutadà, sinó que es manté amb el que
pagava des de 2012 a 2015.
2.3 Proposta de resolució d’autorització de compatibilitat de personal laboral de l’Ajuntament
Intervencions :L’alcalde explica que es veu obligat a retirar el present punt de l’ordre del dia atès que
l’acord resta condicionat a l’aprovació per una altre administració i que aquest no ha pogut trametre.
2.4 Proposta d’acord de modificació per transferència de crèdits del pressupost 2015
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 23 d’octubre de 2015 sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir, la Memòria d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2015 i els informes d’Intervenció de data 23
d’octubre 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 16/2015, 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
338.22606
Programa d'activitats culturals municipals
338.22609
Programa de festes municipals

Import
7.000,00 €
4.500,00 €
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TOTAL

11.500,00 €

Baixes en Aplicacions de Despeses
Partida
Explicació
Import
011.31000
Interessos i despeses de contractació de nous préstecs
7.000,00 €
011.31001
Interessos de pòlisses i despeses de contractació de noves 4.500,00 €
pòlisses
TOTAL
11.500,00 €
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
Vot favorable de 7 CiU i 1 ERC i 1 CUP
En contra: cap
Abstencions: 2 grup MES
Intervencions
L’alcalde explica el contingut de la modificació fruit que els pressupostos són previsió i a final d’any
sempre cal procedir a regularitzar-ne les partides. En aquest cas explica que són interessos de pòlissa i
crèdits que han sobrat fruit dels canvis d’interès bancari i que passaran a transferir crèdit a les partides
de festes que sempre arrastren despeses i que resulten insuficients.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES explica que s’abstindran d’acord amb el criteri exposat
en l’anterior acord, fonamentat en que si bé entenen perfectament el procediment de transferència de
crèdits creuen que el destí de l’ampliació de crèdit podia ser altre que les festes , atès que tots som
coneixedors dels esforços que fan molts ciutadans en el seu dia a dia i les retallades que s’han fet per
aquest ajuntament en serveis com l’escola Bressol.
2.5 Donar compte de la revocació , nou nomenament i sol·licitud
nomenament de clavari tresorer de la corporació.

a la Diputació de Girona

de

Atesa la necessitat de donar compliment a la modificació introduïda pel Reial Decret Llei 10/2015 de
l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim local Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Primer Es dona compte al Ple del decret d’alcaldia de data 16 d’octubre de 2015 que es transcriu literal a
continuació
“DECRET D’ALCALDIA
Revocació , nou nomenament i petició d’assistència a la Diputació de Girona
En data 17 de juny de 2015 per Decret d’alcaldia es va nomenar els calvaris de l’ajuntament
funcions de tresoreria al regidor Sergi Corbatera i Jorge , responsable de l’àrea d’Hisenda.

corresponent les

En data el Reial Decret Llei 10/2015 d’11 de setembre va modificar l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de
bases de Règim local.
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Fonaments de dret
D’acord amb els criteris sobre l’aplicació de la modificació de l’article 92 BIS de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases
del Règim Local, efectuada pel Reial Decret-Llei 10/2015, d'11 de setembre publicada a la web de la Secretaria d'Estat
de les Administracions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques s'ha publicat una Nota en
relació als Criteris sobre l'aplicació de la modificació de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del
Règim Local, efectuada pel Reial Decret-Llei 10/2015, d'11 de setembre.
Aquesta modificació implica que des de l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei (12 de setembre de 2015), els
funcionaris pertanyents a la Sots-escala de Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de
secretaria, comprensives de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la
gestió econòmica-financera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser exercides
aquestes funcions per regidors.
La Nota del MINHAP estableix els criteris per a l'aplicació de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, mentre no hi hagi un
desenvolupament reglamentari que reguli el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, considerant que l'exercici de les funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants es
podrà articular mitjançant diverses possibilitats:

•
•
•
•
•

Mitjançant agrupació de tresoreria, que hagi estat establerta per la respectiva Comunitat Autònoma.
Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Mitjançant la Diputació Provincial o entitats equivalents o Comunitat Autònoma Uniprovincial que assumeixi
aquestes funcions a través dels seus serveis d'assistència tècnica.
Mitjançant un altre funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a un altre
Municipi, a través de l'acumulació de funcions amb el seu lloc habitual.
De manera transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local respectiva, en aquells casos en
què no sigui possible aplicar cap dels criteris anteriorment assenyalats, i mentre no se n'articuli algun, la
mateixa persona podrà desenvolupar les funcions de secretaria, d'intervenció i de tresoreria.

Així mateix, els secretaris interins que actualment exerceixin els llocs de secretaria, classe tercera, en ajuntaments i
en agrupacions de municipis constituïdes per a tal finalitat, podran seguir exercint, igualment, les funcions de
tresoreria, com a pròpies dels esmentats llocs.
La nota també estableix el règim transitori i fa una referència a les tresoreries en municipis amb lloc de secretaria
classificada en classe segona.
De l’exposat es conclou que cal precedir al nomenament d’un nou tresorer
D’acord amb l’exposat i en virtut de les competències que tinc assignades per la normativa de règim local
RESOLC
Primer Revocar el nomenament del senyor Sergi Corbatera Jorge com a tresorer de l’ajuntament de Campdevànol ,
amb efectes a 13 de setembre de 2015.
Segon Nomenar tresorera la secretaria interventora de la corporació la senyora Núria Charques Grífol amb DNI
46549340P fins que la Diputació de Girona n’assumeixi i designi formalment el tresorer assignat a la Corporació de
Campdevànol
Tercer El present nomenament tindrà a 13 de setembre de 2015, convalidant-ne tots els actes signats entre el 13 de
setembre i a la data de la present resolució pel tresorer Sergi Corbatera i Jorge .
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Quart Sol·licitar a la Diputació de Girona que assumeixi aquestes funcions a través dels serveis d’assistència
tècnica i nomeni i assigni formalment el tresorer de la corporació de Campdevànol.
Cinquè: Notificar la present resolució al senyor Sergi Corbatera Jorge, a la Diputació de Girona i a les entitats
bancàries als efectes oportuns.
Sisè : Donar compte del present Decret en el proper Ple que es celebri”
Assabentats
Intervencions
L’alcalde explica les motivacions del decret que es dona compte . Com bé saben els regidors els darrers
anys els ens locals estan cada vegada més intervinguts per l’administració Estatal. La llei de racionalització
de l’administració LARSAL va introduir modificacions substantives en matèria d’organització
administrativa introduït la figura del tresorer com habilitat estatal trencant amb una llarga tradició dels
municipis de distribuir els tres calvaris municipals ens l’ordenant, que recau gairebé sempre ne l’alcaldia,
l’interventor que recau en un habilitat estatal i el tresorer, que en molts casos com el nostre recau en un
regidor, en aquest cas en la darrera legislatura en el senyor Sergi Corbatera.
La normativa vigent prohibeix que el tresorer recaigui en un càrrec electe i obliga al seu desenvolupament
per un habilitat estatal , tot i que aquesta figura no existeix en molts dels municipis actualment. Aquest fet
ha provocat forces notes informatives de diferents administracions per esbrinar com calia procedir per a
la seva aplicació. Finalment el MEH han emès una darrera nota que estableix que caldrà sol·licitar-ho a
la Diputació sinó es disposa d’habilitat i mentre no es resolgui les funcions recauen en el propi secretari
interventor.
2.6 Proposta d’aprovació de la renovació de la pòlissa de tresoreria de l’ajuntament de Campdevànol.
L’ajuntament de Campdevànol té concertada una pòlissa de tresoreria per import de 250.000 euros que
venç en data 31.12.2015.
Per tal d’atendre les necessitats transitòries de la Tresoreria cal sol·licitar oferta per la seva renovació per
a l’exercici 2016 a les diferents entitats bancàries.
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 que es transcriu
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 2014:
2.713.719,69€
% Operació projectada s/operacions corrents liquidades al 2014: 9,21%.
% Import acumulat d’Operacions de Tresoreria (250.000)s/ operacions corrents liquidades al 2014: 9,21%
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.
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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.

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 sobre 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 resolució i 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, a la 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
Vot favorable de 7 CiU, 2 MES, 1 CUP
En contra: cap
Abstencions: 1 d’ERC
Intervencions : L’alcalde explica la proposta i diu que l’ajuntament està fent pagaments per sota el que
estableix la Llei atès que s’aproven cada 15 dies, i que aquest fet segurament provocarà tensions a la
tresoreria perquè l’ajuntament no cobra a 15 dies.
El senyor Lluis López del grup MES , explica que és important renovar la pòlissa per tal de poder garantir
que els prestadors del serveis del municipi , els empresaris puguin cobrar dins un termini raonable.
3er Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia
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03/07/2015
05/09/2015
09/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
27/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
30/09/2015
30/09/2015

Pagament nit solidària Rotary Club del Ripollès.
Exempció IVTM.
Sol·licitud de subvenció llar d’infants municipal.
Traspàs concessió de nínxol.
Convocatòria junta de govern local.
Concessió llicència obres per substitució plat de dutxa.
Traspàs concessió dret funerari.
Concessió llicència obres per col·locació tanca de ferro.
Concessió llicència obres per pavimentar.
Concessió llicència obres per reforma de cuina.
Concessió llicència obres per substitució de teules.
Concessió llicència obres per pavimentar bany.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Pròrroga llicència obres.
Divisió d’una parcel.la situada en sòl urbanitzable.
Concessió llicència tallada selectiva d’arbrat.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Concessió senyalització placa de gual permanent.
Liquidacions plusvàlues.
Concessió llicència ambiental indústria d’estampació de forja.
Traspàs concessió de nínxol.
Desistiment i arxiu expedient responsabilitat patrimonial.
Sol·licitud subvenció Dipsalut.
Ordre execució neteja i restauració realitat física finca Guixeres.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Requeriment comunicació prèvia activitat forn de pa.
Devolució canvi aparcaments.
Concurs floral de balcons i jardins.
Autorització instal·lació parada festa major.
Concessió llicència obres redistribució allotjament rural.
Renúncia subvenció activitats Tricentenari fets 1714.
Convocatòria Ple.
Requeriment justificació subvenció.
Adjudicació llicències horts urbans.
Admissió a tràmit reclamació patrimonial.
Pagament concurs pintura ràpida.
Sancions trànsit.
Convocatòria junta de govern local.
Delegació funcions secretaria.
Desestimació al·legació sanció trànsit.
Reconeixement trienni antiguitat.
Modificació de pressupost 14/2015.
Autorització venda samarretes mercat municipal.
Ordre execució neteja solars.
Exempció IVTM.
Gratificacions nòmina treballadors.
Ajut econòmic Oncotrail.
Comunicació instal·lació rètol indicatiu.
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05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
09/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
16/10/2015

Modificació de pressupost 15/2015.
Baixa d’ofici del padró d’habitants.
Convocatòria junta de govern local.
Sanció per infracció ordenança tinença de gossos.
Modificació llicència urbanística per tala arbres.
Canvi titularitat nínxol.
Desestimació reclamació patrimonial.
Modificació llicència urbanística.
Sol·licitud tall subministrament aigua.
Instal·lació equipament telecomunicacions .
Devolució garantia obres enderroc.
Concessió llicència obres per restauració pallissa.
Sol·licitud autorització per neteja llera riu Freser.
Bonificació IBI família monoparental.
Sancions trànsit.
Denegació llicència urbanística per reforma interior habitatge i adopció de mesures de
restauració de la realitat física alterada.
Arxiu expedient requeriment solidesa edificacions colònia Molinou.
Concessió llicència obres per finalització obres mas Can Perris.
Adjudicació hort finca del Martinet.
Sol·licitud subvenció millora enllumenat zona del Raval.
Modificació liquidació rebut tinença gossos.
Bonificació ITVM.
Concessió llicència urbanística per constitució règim propietat horitzontal.
Sol·licitud adhesió a la xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

Assabentats
Intervencions : L’alcalde explica la sol.licitud d’informació que va fer la regidora del grup MES la
senyora Núria López en referència a un decret sobre un ICIO que feia referència a una obra de LERSA,
explicant que era correcte l’import atès que era una obra de cablejat aeri.
I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Joan Manso i Bosoms AlcaldePresident aixeca la sessió sent les 20:30 hores, del qual com Secretaria dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde,

La secretària

Joan Manso i Bosoms

Núria Charques Grífol

