ACTA 05/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 DE MAIG DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 21:10
Es reuneixen en la Sala de Sessions de
la seu de l’Ajuntament els regidors/es
que
consten
al
marge,
sota
la
Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms.

Excusen:
Jaume García i Anglada (indep. ERC- La reunió té per objecte la celebració de
la sessió convocada en legal forma,
AM)
primera convocatòria.
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c del Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de les actes de les sessions de 27/03/2014 i 28/04/2014
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
2.2 Aprovació dels dies de Festa Local 2015
2.3 Reconeixement de la compatibilitat del Sr. Àngel Sánchez i Morato per a
desenvolupar activitats privades
2.4 Modificació en el nomenament de representants en òrgans col·legiats
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Acord de concessió de bonificació d’impost i taxa per llicència condicionament
d’espai interior del pati del Martinet com a magatzem d’eines dels horts urbans
4t. Mocions dels grups municipals
4.1 Moció que presenten tots els grups municipals i la secció local de l’ANC a
Campdevànol per la col·locació d’una estelada al municipi
5è. Control de l’acció de govern
5.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
5.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
5.3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 31/03/2014

5.4 Seguiment de la prestació de serveis públics
5.5 Donar compte dels convenis i contractacions
5.6 Informació de l’equip de govern per àrees
5.7 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, i es tracten successivament els punts inclosos
a l’ordre del dia:

1r .Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
-

Ple ordinari, núm. 3, de 27-03-2014
Ple extraordinari, núm. 4, de 28-04-2014

Les actes s’aproven per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
Antecedents
1. En data 24 d’abril de 1992, el Ple de l’Ajuntament de Campdevànol va aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora del servei de mercat setmanal, exposada al públic mitjançant
anunci publicat al B.O.P. núm. 62 de 19 de maig de 1992.
2. La Directiva 2006/123/CE incideix directament en la normativa relativa a l'organització i
gestió dels mercats de venda no sedentària i implica la necessitat que els ajuntaments
adaptin la seva normativa a aquesta Directiva.
3. La Diputació de Girona, conjuntament amb el Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya a Girona i el grup de comerç de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica, han treballat en l'anàlisi i redacció d'un Reglament tipus per als
mercats de venda no sedentària; i d'unes Bases tipus per a l'atorgament de noves
autoritzacions en aquests espais.
4. Es presenta al Ple la proposta del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
que té per objecte adaptar aquest servei a l’actual normativa europea.
Fonaments jurídics
1. El procediment d'aprovació i modificació de les Ordenances i Reglaments es troba regulat
a l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i a l'art.
178 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.
2. En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és
competència del Ple l’aprovació, modificació i supressió de les ordenances i reglaments
municipals.
Proposta d’acord

Es proposa al Ple l’adopció del següent:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de
l’Ajuntament de Campdevànol, el text del qual consta a l’expedient.
Segon. Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial a informació pública, per un termini de trenta
dies hàbils, amb anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es puguin formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas de no presentar-se’n es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat cap altre acord.
Tercer. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que l’actual ordenança reguladora del mercat municipal va ser aprovada l’any
1992 i des de llavors hi ha hagut moltes modificacions normatives que requereixen l’aproació
d’una nova ordenança. Aquesta necessitat s’ha detectat en problemes sorgits en algunes
transmissions i noves autoritzacions. Per a la seva redacció, s’ha utilitzat l’ordenança model
aprovada per la Diputació de Girona, fent diverses adaptacions d’acord amb la policia local.
La Sra. López manifesta que donaran suport a aquest acord, tot i que no hagin tingut gaire
temps per a revisar-la, per això, si durant el termini d’exposició pública detecten algun possible
canvi, presentaran al·legacions. Seguidament demana que, tot i que a l’Ajuntament de
Campdevànol no sigui obligatori el dictamen previ de la Comissió informativa, s’utilitzi aquest
comissió per analitzar aquests tipus d’acords amb més temps.
L’Alcalde diu que pren nota d’aquesta proposta i que si tenen qualsevol objecció no hi ha cap
problema en presentar al·legacions.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Aprovació dels dies de Festa Local 2015
Antecedents
1. En el DOGC núm. 6613, de 30 d’abril de 2014, es va publicar l’Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació EMO/133/2014 per la qual s'estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l'any 2015.
2. Els ajuntaments han de proposar al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, les dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, per aquell any.
Fonaments jurídics
1. L’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals dues
tindran caràcter local.
2. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de cada municipi
són fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
3. L’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com
estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
Proposta d’acord

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD :
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació els dies 21 i 22 de setembre, dilluns i
dimarts següents al tercer diumenge del mes, com a festes locals del municipi de
Campdevànol corresponents a l’any 2015, en motiu de la Festa Major de Campdevànol.
Segon. Comunicar aquest acord a la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que és un acord que anualment s’ha de prendre i comunicar perquè es
pugui publicar al Calendari de Festes Locals.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.3 Reconeixement de la compatibilitat del Sr. Àngel Sánchez i Morato per a
desenvolupar activitats privades
Antecedents
1. El Sr. Àngel Sánchez Morato, exercint de vigilant municipal com a funcionari interí d’aquest
Ajuntament, en data 24 d’abril de 2014, ha sol·licitat el reconeixement de compatibilitat per
al desenvolupament del lloc de funcionari amb l’exercici d’activitat privada , amb una
durada inferior a la meitat de la seva jornada laboral, en una empresa destinada a la
reparació de vehicles.
2. L’activitat proposada pel Sr. Sánchez no té relació ni directa ni indirecta amb l’activitat
desenvolupada en aquest Ajuntament.
3. En data 20 de maig de 2014, la Secretària ha emès informe proposta favorable.

Fonaments jurídics
1. L’article 11 de la Llei 53/1984 estableix que el personal al servei de l’Administració local no
pot exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, que es relacionen directament amb les que desenvolupi l’entitat on estigués
destinat.
2. Els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 50.9 del Reglament d’organització i
funcionament i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableixen que el Ple
és l’òrgan competent per a reconèixer la compatibilitat amb l’exercici d’activitats privades.
Proposta d’acord
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD :
Primer. Reconèixer al Sr. Àngel Sánchez Morato la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat
laboral de reparació de vehicles, amb una durada inferior a la meitat de la seva jornada laboral,
per entendre que no s’impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels seus deures i no es
compromet la seva imparcialitat i independència; advertint que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i l’horari de l’interessat, i quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les
condicions del lloc de treball.

Segon. Inscriure l’acord del ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per a desenvolupar
activitats privades en el corresponent registre de personal.
Tercer. Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que un treballador de la corporació ha demanat la comptabilitat amb una altra
feina en el sector privat i que l’autorització correspon al Ple.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.5 Modificació en el nomenament de representants en òrgans col·legiats
Aquesta Corporació Municipal participa de forma activa en diversos òrgans col·legiats, en els
que està representada per Regidors, quin nomenament i delegació és competència del Ple.
En data 30 de juny de 2011, el Ple va nomenar com a representant membre de la Corporació
en els òrgans col·legiats de la MANCOMUNITAT DEL RIPOLLÈS al Sr. Joan Manso Bosoms.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Modificar el representant membre de la Corporació a la Mancomunitat del Ripollès,
nomenant al Sr. Gerard Soler Serra.
Segon. Notificar aquest acord a la Mancomunitat del Ripollès als efectes oportuns.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que en moltes d’aquestes reunions ell no hi pot assistir i el Sr. Soler té més
coneixement en aquests assumptes.
La Sra. López diu que no tenen cap inconvenient en aquesta proposta, però aprofiten per
demanar com es troben les subvencions del Consorci.
L’Alcalde explica que a la Mancomunitat hi ha representants de diversos organismes i LERSA
forma part de la Mancomunitat. Hi va haver un canvi en la gerència i aquest nou gerent està
intentant obrir l’escorxador a nous sectors, per la qual cosa s’estan plantejant noves inversions,
és per això que els membres del Consell d’Administració LERSA estan tutelant el seu
funcionament de més a prop.
La Sra. López demana si les subvencions concedides s’han executat.
L’Alcalde diu que actualment s’estan portant a terme algunes actuacions i en queden altres de
pendents.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica

3.1 Acord de concessió de bonificació d’impost i taxa per llicència condicionament
d’espai interior del pati del Martinet com a magatzem d’eines dels horts urbans
Antecedents
1. La senyora M. Concepció Barceló Basil, ha sol·licitat la bonificació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa per llicència urbanística corresponent a la
llicència urbanística atorgada per a les obres de condicionament d’un espai interior del patí
de la finca El Martinet, amb destí a magatzem d’eines pels usuaris dels horts urbans
municipals d’aquest municipi.
2. Aquestes són unes obres sol·licitades a la propietat per part de la regidoria de Barris amb la
voluntat de millorar el servei dels usuaris dels horts urbans.
Fonaments jurídics
1. L’article 6è. de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i l’article 7.3. de l’Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per
llicències o la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme, contemplen la possibilitat
d’atorgar una bonificació 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.
2. En aquests cas concorren les circumstancies previstes a les ordenances municipals, atesa
la finalitat d’utilitat pública i interès general que suposa aquesta activitat.
Proposta d’acord
Primer. Declarar les obres de condicionament d’un espai interior del patí de la finca El Martinet,
amb destí a magatzem d’eines pels usuaris dels horts urbans municipals, amb llicència
concedida en data 09/04/2014, núm. d’expedient 6.7/1-20/2014, d’especial interès i utilitat
municipal en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi concorren.
Segon. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a les esmentades obres.
Tercer. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
en matèria d’urbanisme aplicable a les esmentades obres.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents del conveni, que és resultat d’una petició feta per propi
Ajuntament per a portar a terme un projecte comunitari i d’interès local.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4t. Mocions dels grups municipals
4.1 Moció que presenten tots els grups municipals i la secció local de l’ANC a
Campdevànol per la col·locació d’una estelada al municipi
Catalunya viu immersa en un procés de reivindicació nacional sense precedents que s’ha
palpat en diferents mobilitzacions ciutadanes i iniciatives de tota mena que persegueixen
mostrar amb claredat el desig de llibertat del poble de Catalunya. L’Ajuntament de
Campdevànol s’ha adherit en nombroses ocasions a aquest anhel per la consecució de
l’exercici del dret a decidir. No en va aquesta corporació forma part de l’Associació de Municipis

per la Independència i ve donant suport des del primer dia a entitats com l’ANC o Omnium
Cultural.
Des dels grups municipals creiem que "cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin
actes pedagògics i reivindicatius" i subratllem que "creiem fermament que cal continuar
treballant en favor de les llibertats catalanes a través d’iniciatives que fomentin la consecució
d’aquest objectiu".
El símbol que mostra la voluntat del poble català de ser lliure és l’estelada, una bandera de
llibertat, de democràcia, de tolerància i respecte, que representa els anhels d’assolir la
independència del poble català i que per aquesta senzilla raó son molts els municipis de
Catalunya que ja la tenen hissada". Per aquest motiu consideren que a Campdevànol "mereix
ser hissada en un lloc preferent, força visible i permanent de la nostra població”.
I mitjançant aquesta moció que sotmetem a la consideració del ple el desig dels regidors
d’aquesta corporació i de la pròpia ANC de Campdevànol.
Per tot això, sotmetem a consideració del ple els següents acords:
Primer- Col·locar una asta i hissar-hi una bandera estelada a la nostra vila.
Segon- Assumir el compromís de mantenir-la de forma permanent, substituir-la quan sofreixi un
desperfecte o posar-ne una altra si desapareix.
Tercer- Facultar a l’Alcalde, perquè consultats els diferents grups municipals i l’Assemblea
Nacional Catalana, determini l’espai més idoni per a la seva ubicació.
Quart- Comunicar-ho a l’Assemblea Nacional Catalana a Campdevànol, l’Associació de
Municipis per la Independència i al govern de la Generalitat de Catalunya.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que a iniciativa d’alguns regidors de l’equip de govern es va plantejar de
col·locar una estelada al municipi; l’ANC de Campdevànol hi ha donat suport; i a la Comissió
Informativa tots els grups municipals van dir de plantejar aquesta moció conjuntament. La
ubicació serà pactada amb l’ANC amb posterioritat a aquest acord.
La Sra. López diu que volen traslladar el sentiment i posicionament del seu grup en tots
aquests actes de reivindicació nacional i manifesta el següent:
“Estem vivint un moment històric al nostre país en què la gent, les entitats, les associacions han
pres la paraula i s'estan organitzant per fer respectar Catalunya. Aquest acord és una mostra
d'això, doncs Campdevànol reflecteix perfectament la realitat social del nostre país.
Com a societat estem reclamant el què ens correspon, poder decidir de forma pacífica i
democràtica sobre el nostre futur col·lectiu, partint de la base de la llibertat i del respecte a les
nacions i als pobles, llibertat i respecte que reclama majoritàriament la gent de Catalunya.
En aquest context, els que som representants democràtics escollits pel poble, tenim el deure
d'atendre aquesta legitima demanda que s’expressa tant clarament al carrer i que demostra
que és imprescindible que des de les institucions actuem.
Atenent a aquestes circumstancies, l’acord d’avui al Ple i que comporta hissar l’estelada a
l'entrada de la nostra Vila, creiem que s'ha d'entendre com una constatació més de la
reivindicació que ve realitzant el poble català, també des de Campdevànol.
Les banderes són símbols que fan visible i identifiquen un territori, un estat, una ideologia, una
associació, etc... i en definitiva ens informen d'una situació concreta, d'una realitat que es
produeix allà on es troben. I ens agrada veure com, en els darrers temps, l’estelada, més enllà
d'identificar a un partit polític o ideologia determinada, s'ha convertit en un símbol de
reivindicació que representa el conjunt d'un poble que reclama llibertat per decidir, capacitat per
actuar, respecte a la seva identitat, a la seva història i als seus drets i sobretot respecte a la
seva sobirania. Una sobirania que democràticament articulada vol fer palesa la voluntat
irrenunciable d'un poble.

La lectura oberta, plural i àmplia del que significa en aquests moments l'estelada dóna sentit a
acords com el d'avui, on tothom que està disposat a sumar-se a la reivindicació dels drets del
nostre país, del respecte a la nostra identitat i sobretot, de respecte a la voluntat popular, es pot
sentir acollit en aquest procés democràtic i de reivindicació nacional.
Creiem que el nostre país ha iniciat un camí de no retorn, que dibuixarà un futur diferent per als
nostres fills i filles. No serà un camí fàcil, serà llarg i feixuc, però malgrat les dificultats no hem
de desistir mai i no podem defallir en la defensa d'allò que és de justícia: que s'escolti a la gent,
que es respecti al poble! Hi ha reivindicació més lloable en democràcia que aquesta? La
resposta és NO.
Ens correspon a tots plegats treballar amb determinació per un projecte de país que ens
supera, sens dubte, a cadascú de nosaltres individualment parlant i que ha d'acollir a tothom
sense exclusions.
Creiem que ens calen grans dosis d’intel·ligència col·lectiva, de pedagogia i d'exemplaritat en
les formes. Per això des del grup municipal socialista, més enllà de cadascuna de les nostres
opinions personals, de la nostra ideologia i del sentit del nostre vot, ens correspon actuar
conseqüentment i traslladar als nostres conciutadans, en què actes com aquest si són oberts i
plurals, contribuiran d'una forma natural a permetre que com a campdevanolencs i
campdevanolenques puguem prendre part d'aquest moment històric del nostre país.
Per això volem agrair a l’ANC i a totes les persones que hi col·laboren que facin possible que
es pugui hissar una estelada en un acte reivindicatiu i festiu.
Acceptem les disculpes per l’error en la convocatòria del ple; en l’anterior redacció es podia
entendre que algunes persones en quedaven excloses i un cop modificat l’acord, donarem
suport a aquesta moció.”
El Sr. Soler diu que està d’acord en el cent per cent del text, però no entén com és que no van
votar a favor de la moció de sobirania fiscal i demana que donin suport al pagament de tributs a
l’Agència Tributària de Catalunya.
La Sra. López diu que si s’han de posar a fer retrets, li recorda que el ple va acordar penjar
l’estelada al balcó i ara no hi és. La moció de sobirania fiscal possiblement no es va aprovar per
unanimitat perquè prèviament no se’n va parlar conjuntament.
L’Alcalde diu que agraeix l’evolució feta pel seu grup en quatre anys perquè abans s’hissava la
bandera espanyola. La societat catalana està canviant i avançant i agreix que el seu grup
també ho faci.
La Sra. López diu que no ha de confondre la legalitat amb la voluntat, perquè si s’hissava
l’espanyola era per un tema de legalitat.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5è. Control de l’acció de govern
5.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia següents:
11/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014

Liquidació consum llum a Naturaleza,Turismo i Recreo SL.
Bonificació 80% multa coerciativa a Maurici Camprubí.
Arxiu expedient retirada vehicle de la via pública a nom de M Dolores Pareja.
Aprovació oferta places llar d’infants El Barrufet.
Concessió llicència obres a Agustí Castella per substitució banyera.
Concessió llicència obres a Maiol Miró per reforma de local.
Concessió 100€ a l’Associació TRIDICAT per organització Flama del Canigó.
Concessió llicència obres a comunitat de propietaris La Plana per arranjament

20/01/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
28/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
04/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
22/04/2014
10/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014

façanes.
Concessió llicència obres a Montserrat Dordas per arranjament coberta
garatge.
Llistat tarifa social aigua i escombraries.
Liquidació taxes a centre esportiu Cerc SCP per ús piscina municipal.
Concessió llicència obres a José Sánchez per canviar armaris de cuina.
Concessió llicència obres a Antonio Gimenez per augment tancament finca.
Sancions trànsit.
Convocatòria Ple.
Gratificacions nòmina març.
Concessió llicència obres parc d’aventures forestal.
Comunicació trasllat activitat de botiga de merceria al carrer Major, 34.
Comunicació obertura activitat venda alimentació ecològica i herbes
medicinals.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris carrer sant Llorenç 7 per
arranjament connexió clavegueram.
Concessió llicència obres a Luis López per rehabilitació façanes.
Bonificació IBI a famílies nombroses.
Concessió nínxol a favor de Francisca Torres.
Aprovació Pla pressupostari a mig termini 2015-2017.
Concessió pròrroga llicència obres per construcció habitatge unifamiliar a Jordi
Camps.
Liquidació escombraries a Jofran Sellas SL.
Liquidació retirada vehicle de la via pública.
Contractació obra augment pressió al barri del Roser.
Devolució garantia obres construcció murs contenció carrer Cal Daina, 10.
Emplaçaments i llocs públics per a propaganda electoral.
Concessió llicència obres ampliació habitatge Av. Verge de Montserrat.
Concessió llicència obres a Margarita Colomer per tala d’arbres.
Assabentat activitat innòcua ramadera extensiva a la finca Els Closos.
Sancions trànsit.
Sol.licitud d’autorització per a l’adequació marge del riu Freser.
Concessió llicència obres a Concepció Barceló per condicionament espai pati
del Martinet.
Liquidacions plusvàlues.
Sol.licitud propostes financeres per a contractació de crèdit horari.
Sol.licitud propostes financeres per a contractació de crèdit horari.
Concessió llicència obres a J Luís Pérez per reforma de bany.
Concessió llicència obres a Ramon Corominas per aprofitament forestal a Les
Coromines.
Concessió llicència obres a Adrián Palomo per a la instal.lació d’un tendal.
Concessió llicència obres a Paquita Canudas per pavimentar garatge.
Concessió llicència obres per arranjament de coberta a la Pl. Melcior Vaquer,
7.
Concessió llicència obres a Jordi Pous per a reforma de cuina.
Comunicació prèvia primera ocupació habitatge del carrer Reguer 13.
Concessió llicència obres a Napoleón Ramos per adequació terreny per
aparcament caravanes i mòbil homes.
Adjudicació contracte subministrament roba de treball brigada i personal de
neteja.
Premis certamen literari.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Gas Natural per tancament armari regulació.
Transmissió llicència parada definitiva al mercat setmanal a Younus Ali Khan.
Concessió llicència obres a Telefònica per construcció canalització.
Autorització als grallers de Campdevànol a instal.lar parada mercat setmanal.
Suspensió tramitació llicència legalització accés magatzem agrícola a les
Planes.

24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
28/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
02/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014

Concessió llicència obres per posar paviment ceràmic a Ventura Sau.
Concessió llicència obres a Carme Padrós per desembussar clavegueram.
Concessió llicència obres a Eduard Moreno per reforma cuina.
Concessió llicència obres a Eduard Moreno per reforma cuina i bany.
Concessió llicència obres a Josep Boixader per posar paviment.
Convocatòria Ple.
Gratificacions nòmina mes d’abril.
Delegació funcions alcaldia.
Liquidació retirada vehicle de la via pública.
Liquidació retirada vehicle de la via pública.
Liquidació retirada vehicle de la via pública.
Sancions trànsit.
Liquidacions escombraries.
Adjudicació contracte servei socorristes piscina municipal.
Concessió llicència obres a propietaris prol. Gala 12-18 per arranjament
coberta.
Concessió llicència obres a Eduard Casademunt per construcció de cos annex
de comunicació.
Concessió llicència obres a gas natural per obertura de cala.
Autorització celebració cursa comte Arnau.
Adjudicació contracte subministrament flors decoració espais públics a
Fundació MAP.
Revocació liquidació aprofitament especial domini públic a Telefónica.
Liquidació utilització sala Diagonal a Telemedical Salud SL.
Canvi titularitat activitat explotació ramadera al mas Coronetes.
Suspensió procediment executiu deute IVTM a Construccions Icart SA.
Baixa per desballestament vehicle a nom de Salvador Icart.
Sancions trànsit.
Concessió llicència obres a Mariano Fajula per fer plat de dutxa.
Comunicació activitat despatx de psicologia i reeducació infantil a nom de
Martí Picola.
Concessió llicència obres per tala d’arbres a nom de Celso Espona.
Concessió llicència obres a Neida SL per legalitzar ampliació de nau.
Comunicació obertura activitat llauneria i calefacció a Xavier Càmara.
Bonificació social servei aigua i taxa escombraries .
Incoació expedient protecció legalitat urbanística al mas La Cabana.
Concessió llicència tinença gossos perillosos a Narcís Gratacós.
Bonificació servei escombraries habitatge barri de la Creu 13.

El Ple en queda assabentat.

5.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 9 de 19 de març de 2014
Núm. 10 de 24 de març de 2014, sessió extraordinària
Núm. 11 de 26 de març de 2014
Núm. 12 de 10 d’abril de 2014
Núm. 13 de 24 d’abril de 2014
Núm. 14 de 5 de maig de 2014
El Ple en queda assabentat.

5.3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març de 2014
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març de 2014:

1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses.
CAPÍTOL
I. Despeses Personal
II. Béns corrents i serveis
III. Despeses financeres
IV. Transferències corrents
VI. Inversions
VII. Transferències capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Previsió
definitiva
985.440,00
1.314.844,35
63.000,00
64.335,00
629.483,16
4.000,00
0,00
401.500,00
3.462.602,51

Obligacions
Reconegudes
209.901,77
268.885,09
5.517,17
114,27
21.468,13
0,00
0,00
33.267,31
539.153,74

Pagaments
209.901,77
174.792,84
5.517,17
114,27
21.468,13
0,00
0,00
33.267,31
445.061,49

Pendent
d’execució
775.538,23
1.045.959,26
57.482,83
64.220,73
608.015,03
4.000,00
0,00
368.232,69
2.923.448,77

Drets
reconeguts
155.667,28
7.507,30
90.779,80
195.554,88
1.165,84
0,00
0,00
0,00
0,00
450.675,10

Recaptació
Neta
155.667,28
7.507,30
90.779,80
195.554,88
1.165,84
0,00
0,00
0,00
0,00
450.675,10

Pendent
d’execució
863.732,72
12.492,70
704.680,20
588.795,12
8.454,16
0,00
414.875,00
310.397,51
108.500,00
3.011.927,41

Saldo inicial
10.826,24
59.980,20
0,00

Ingressos
10.725,15
34.539,88
5.276,74

Pagaments
10.797,13
54.300,10
2.662,99

Saldo final
10.754,26
40.219,98
2.613,75

0,00
130.347,90
201.154,34

57.323,15
0,00
107.564,92

51.374,82
0,00
119.135,04

5.948,33
130.347,90
189.884,22

2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos.
CAPÍTOL
I. Impostos Directes
II. Impostos indirectes
III. Taxes i altres ingressos
IV. Transferències corrents
V. Ingressos patrimonials
VI. Alienació d’inversions
VII. Transferències capital
VIII. Actius financers
IX. Passius financers
TOTAL

Previsió
definitiva
1.019.400,00
20.000,00
795.460,00
784.350,00
9.620,00
0,00
414.875,00
310.397,51
108.500,00
3.462.602,51

3. Operacions no pressupostàries.

Deutors
Creditors
Ingressos pendents
d’aplicació
Pagaments pendents aplic.
Valors rebuts
TOTAL

El Sr. Soler fa un resum de l’estat d’execució del pressupost a 31 de març de 2014.
El Ple en queda assabentat.

5.4 Seguiment de la prestació de serveis públics
5.4.1 Donar compte de la memòria 2013 del Consorci de Benestar Social del
Ripollès
L’Alcalde explica quines són les funcions del Consorci de Benestar Social i fa un resum de la
memòria de 2013.
El Ple en queda assabentat.

5.5 Donar compte dels convenis i contractacions

5.5.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte dels següents contractes:
− Servei de socorrisme piscina municipal temporada estiu 2014 (Catalonia Water Safety, SL)
− Subministrament flors d'estiu (Fundació MAP)
− Obres d'augment de pressió al barri del Roser (Assa Hidràulica Electricitat, SL)
− Servei de bar de la piscina municipal (Teresa Sirvent Salamó)
La Sra. López demana en relació amb els expedients següents:
• El servei de bar de la piscina demana per què no s’han conjugat les activitats del bar
amb les activitats que estan fent els particulars a la piscina.
• En relació amb el subministrament de flors d’estiu, els sembla excessiu gastar 1.300,00
euros.
• Havent quedat desert el procediment negociat per la reforma dels vestidors del camp
de futbol, demana quina previsió hi ha de la nova adjudicació i si les obres estaran
executades al setembre.
L’Alcalde explica que es va seguir un procediment negociat per la reforma dels vestidors del
camp de futbol perquè pugessin executar-la empreses del municipi, però al final no ha pogut
ser is’ha iniciat un procediment obert reduint tots els terminis tan com s’ha pogut. S’està
treballant a marxes forçades per poder enllestir-ho tan aviat com sigui possible.
La Sra. López demana si sap els motius perquè ha quedat desert.
L’Alcalde diu que en el negociat es va presentar una empresa que finalment va renunciar.
El Ple en queda assabentat.

5.5.2 Donar compte de les subvencions sol·licitades
L’Alcalde dóna compte de les peticions formulades:
− Subvenció de la Generalitat per Activitats artístiques i culturals commemoratives del
tricentenari del 1714.
− Subvenció del Consell Català de l'Esport per la millora de la seguretat al Pavelló.
− Subvenció de la Generalitat per a l'exposició "La Gala, el triomf d'un poble"
− Subvenció de la Generalitat per al llibre "La Gala, el triomf d'un poble"
− Subvenció de la Generalitat per al projecte de joventut "Viu Campdevànol"
− Subvenció de la Diputació de Girona: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2014.
− Subvenció de la Diputació de Girona per a la Cursa Comte Arnau 2014.
− Subvenció de la Generalitat per a la Gestió Forestal Sostenible.
I de les subvencions concedides:
− Subvenció de la Generalitat per Activitats artístiques i culturals commemoratives del
tricentenari del 1714 (1.030,01 €)
− Subvenció de la Diputació de Girona per la restauració i millora del passeig de la Farga
(30.000.00 €)
El Ple en queda assabentat.

5.5.3 Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte dels convenis següents:
− Conveni amb Ripollès Desenvolupament servei d'assessorament a emprenedors "Catalunya
emprèn"
− Conveni amb Ripollès Desenvolupament "Treball a les 7 Comarques" 2013
− Conveni amb Ripollès Desenvolupament programa mixt treball i formació

El Ple en queda assabentat.

5.5.4 Donar compte de les contractacions laborals dels darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte de les contractacions següents:
− Contractació en règim laboral temporal d’un/a director del Casal d’Estiu, mitjançant el
sistema de concurs
− Convocatòria i el procediment de selecció per a la creació de la borsa de treball de
monitors/es de lleure del Casal d’Estiu, mitjançant el sistema de concurs
El Ple en queda assabentat.

5.5 Informació de l’equip de govern per àrees
La Sra. Costa informa el següent:
− En relació amb la nova escola, s’ha tancat la fase de redacció del projecte incorporant-se
les demandes de la comunitat educativa i s’està treballant perquè les obres s’iniciïn aquest
any 2014.
− En relació amb la llar d’infants, agraïm a tot el seu personal el gran esforç, dedicació,
implicació i professionalitat que han anat demostrant allarg d’aquest anys. No deixarem de
donar suport al projecte, l’oferta de les places és tan àmplia com la situació permet, però
any rere any hi ha un descens molt important en la natalitat i segurament aquest any caldrà
prendre mesures per adaptar-nos a aquest fet.
− En relació amb el casal d’estiu, ja s’ha començat a treballar perquè tot estigui a punt un cop
s’acabi el curs escolars.
− En relació amb els serveis i manteniment s’ha fet la plantació de flors a diversos llocs del
poble; s’ha tancat la zona de contenidors en diversos punt, esperant a la llarga poder fer el
tancament de la resta; s’ha enjardinat la plaça Melcior Vaquer i s’ha restaurat mobiliari urbà
com bancs i fanals.
− S’han fet diverses reunions amb la gent dels barris per anar solucionant els problemes que
van sorgint. A més s’han consolidat iniciatives com el concurs de balcons florits i s’ha fet un
taller d’ornamentació floral. Han finalitzat les actuacions necessàries perquè els horts
urbans estiguin en ple funcionament i s’ha fet un taller d’horticultura. S’està portant a terme
una campanya de conscienciació de bona conducta als propietaris d’animals de companyia
i d’informació de l’obligatorietat de censar-los al registre de l’Ajuntament; a més, s’està
col·laborant amb diversos propietaris de gossos, que pretenen constituir una associació,
per promoure altres iniciatives d’aquests tipus.
La Sra. Bardulet informa el següent:
− La regidoria ha col·laborat o organitzat en diverses activitats com són la processió dels
Sants Misteris, el certament literari, la presentació del Monogràfic dels Carrers de
Campdevànol del Sr. Colomer, la festa dels 20 anys dels gegants i grallers. Properament
es portarà a terme la festa major infantil, la festivitat de Sant Joan, el concert de les
espelmes, els concerts de lluna plena, el concurs nacional caní i les nits de monòlegs.
− L’expedient de declaració de La Gala com a element festiu tradicional d’interès nacional
entra en la darrera fase. Actualment ja s’ha resolt la incorporació al Catàleg Festiu de
Catalunya i en ells propers mesos el Govern de la Generalitat la declararà element festiu
tradicional d’interès nacional. En aquet context s’està treballant en l’edició d’un llibre, la
creació d’una exposició itinerant i la millora de vestuari.
− Aquest any fa els 25 anys de l’agermanament amb Valldemossa i es portaran a terme
activitats d’intercanvi i culturals encaminades a l’aprofundiment d’aquest agermanament.
Entre aquestes activitats, 40 persones hem viatjat a Mallorca i el 17 de maig es va fer el
concert amb el cantautor Tomeu Penya.
− El dia 18 de maig es va celebrar, com cada any, la Festa d’Homenatge a la Gent Gran i el
8 de juny es preveu una sortida amb el col·lectiu de jubilats a Cotlliure i al museu Dalí.
− Finalment, el dia 17 es va organitzar de forma molt exitosa la Marató de Donants de Sant
amb més de 100 donacions.

5.6 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
− Diu que el seu grup s’ha assabentat des de fora que s’està fent un llibre de La Gala, no hi
ha hagut cap reunió oficial i creuen que aquesta no ha estat una actuació massa correcta
per part de la regidora de Cultura. Li demana que els escolti perquè hi ha aspectes que
poden contribuir a millorar-ne l’organització. Dins del seu grup, la Sra. Guitart coneix
sobradament La Gala i podria fer importants aportacions, tot i que saben que el llibre és
pràcticament a impremta.
− Demana a la regidora d’Ensenyament què vol dir que la Llar s’organitzarà en funció de les
necessitats.
− Finalment, manifesta que el Ple del mes d’abril es va fer a les dues del migdia i només hi
van assistir 6 regidors, excusant-se fins i tot l’Alcalde. Pensen que hi havia un tema prou
important per fer-ho a una hora que anés bé a tothom, atès que es plantejava la modificació
del pressupost per demanar un crèdit, i demanen a l’equip de govern que quan justifiquen
perquè no s’han fet inversions durant aquests anys no posin més excuses irreals, ja que
l’anterior govern va deixar un endeutament del 68%, percentatge totalment dins de la
normalitat, i que de problemes de tresoreria ells també n’havien patit.
L’Alcalde en relació amb el llibre de La Gala, diu que se n’havia parlat a la Comissió del
Centenari Coll i Bardolet. En aquesta Comissió, a petició del mateix partit socialista, es va
nomenar un representant, la Sra. Guitart, que no ha assistit a cap reunió, tot i convocar-se-la,
igual com des de fa temps no assisteix al Ple. He parlat amb la Sra. Guitart i no assistia a les
reunions per motius de salut, aquests motius crec que estan solucionats i, per tant, entenc que
no vol exercir les funcions de regidora. Afegeix que la Sra. Guitart li ha traslladat que no vol
continuar sent regidora d’aquesta corporació.
La Sra. López diu a l’Alcalde que no té vergonya, que no digui coses que no són veritat, que
sap perfectament que la Sra. Guitart ha hagut de patir una malaltia molt greu, que no voldria
que patís ell. Li demana que no parli d’una persona que no hi és i que no es pot defensar.
També li demana respecte per la Sra. Guitart perquè ha fet moltes aportacions malgrat estar
malalta. Afegeix que no pot parlar d’aspectes personals d’altres persones que reben
assistència social com va fer en l’últim Ple i que el que està fent no és correcte, que no es
comporta com una persona educada.
L’Alcalde diu que entén que la Sra. Guitart a partir d’ara assistirà a la Comissió i se la
convocarà oportunament. En relació amb les contractacions d’aquest any, diu que fins ara no
han pogut concertar crèdits perquè les entitats financeres no en donaven.
La Sra. López diu que hi ha hagut ajuts de molts tipus que l’Ajuntament no ha demanat.
El Sr. Soler diu que no és necessari acollir-se a tots els ajuts, sinó aquells que siguin per fer les
inversions necessàries i més oportunes. Les entitats financeres no ens han donat crèdit fins
que no hem demostrat la solvència suficient. Allò important és que les inversions s’estan
portant a terme.
La Sra. López diu que accepten que l’equip de govern diguin que no han fet les inversions fins
ara perquè així ho volien, però no accepten que diguin que no es podien fer abans perquè
l’antic equip de govern havia deixat massa endeutament i li recorda que l’endeutament era del
68%.
L’Alcalde diu que hi va haver un canvi normatiu que ho ha limitat tot.
La Sra. Costa diu que fins que no s’acabi el període d’inscripció de la llar d’infants no es
podran saber els canvis que s’hauran de fer.

Atès que no hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc, data i
hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

