ACTA 06/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
1 D’AGOST DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)

A Campdevànol,

Inici: 20:05
Acabament: 21:10

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

Es reuneixen en la Sala de Sessions de
la seu de l’Ajuntament els regidors/es
que
consten
al
marge,
sota
la
Jaume García i Anglada (indep. ERC- Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
AM)
Manso Bosoms.
La reunió té per objecte la celebració de
Excusen:
la sessió convocada en legal forma,
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
primera convocatòria.
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. 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 l’acta de la sessió de 29/05/2014
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Renúncia de la delegació de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos a favor
de la Diputació de Girona
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Concertació de tres préstecs pont per al finançament d’inversions
4t. Propostes de l’Àrea/Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
4.1 Ratificació del conveni formalitzat d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal
5è. Mocions dels grups municipals
5.1 Moció del Grup Municipal Socialista, de reprovació a l’alcalde senyor Joan Manso i
Bosoms
6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
6.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local

6.3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 30/06/2014
6.4 Donar compte dels convenis i contractacions
6.5 Informació de l’equip de govern per àrees
6.6 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 l’acta següent:
−

Ple ordinari, núm. 5, de 29-05-2014

L’acta s’aprova per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Renúncia de la delegació de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos a favor de
la Diputació de Girona
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, en data 24 de setembre de 2010, va acordar delegar
al Consell Comarcal del Ripollès la facultat de gestió, liquidació i recaptació de les multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, així com les sancions administratives, de conformitat
amb allò que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals. El mateix acord de Ple establia que la delegació
entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva acceptació i estarà vigent fins el 31 de
desembre de 2011, restant tàcitament prorrogada, per períodes anuals, cas que cap de les
parts manifesti expressament la seva voluntat en contra.
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, en data 28 de novembre de 2013, va acordar delegar
a la Diputació de Girona la gestió, liquidació i recaptació en període voluntari i executiu dels
expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari.
En data d’avui, no s’ha formalitzat aquesta delegació atès que no s’ha procedit a la signatura
del conveni regulador pertinent.
El Consell Comarcal del Ripollès ha ofert a aquest Ajuntament la possibilitat de gestionar el
servei mitjançant PDA i de format totalment informatitzada abans del 31 de desembre de 2014
convertint el servei en més eficient i eficaç.
En data 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va acordar proposar al Ple la renúncia de
la delegació a la Diputació de Girona acordada el 28 de novembre de 2013, mantenint les
previsions contingudes en el conveni formalitzat amb el Consell Comarcal del Ripollès, atès que
aquest ha ofert la possibilitat de gestionar el servei mitjançant PDA.
Per tot això, es proposa al Ple, els acords següents:
Primer. Renunciar a la delegació a la Diputació de Girona acordada el 28 de novembre de 2013.
Segon. No formalitzar el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Girona.
Tercer. Mantenir la delegació al Consell Comarcal del Ripollès acordada pel Ple el 24 de
setembre de 2010.

Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Diputació de Girona.
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord i que el motiu d’acordar el canvi en la
delegació de les multes era perquè la Diputació oferia un servei totalment informatitzat.
Seguidament informa que el Consell Comarcal ha demanant a l’Ajuntament que no hi hagués
aquest canvi i que es comprometia a tenir el servei informatitzat durant aquest any i per això
proposa renunciar a la delegació a la Diputació i donar un vot de confiança al Consell
Comarcal.
La Sra. López manifesta que la feina del Consorci de Recaptació és positiva ja que fan una
bona feina, és un servei més pròxim al ciutadà i més si aquest s’adapta a les necessitats dels
ajuntaments i aposta per un sistema informatitzat, és per això que diu que hi votaran a favor.
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 Concertació de tres préstecs pont per al finançament d’inversions
Antecedents
1. En aquest exercici pressupostari està prevista l’execució de diverses inversions finançades
en un 70% pel PUOSC, per a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la
Corporació és suficient. Tot i així, per donar compliment als terminis de pagament total de
la inversió establerts legalment i essent impossible determinar quan la Generalitat abonarà
la subvenció del PUOSC, es fa necessària la concertació d’operacions de crèdits pont per
les quanties subvencionades.
2. El Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2014 va acordar inicialment la modificació de crèdits
n.º 2/2014, en la modalitat de suplement de crèdit, per finançar despeses d’inversió en
aquell import equivalent a l’import cofinançat pel PUOSC 2012, amb càrrec a una operació
de crèdit pont, garantit amb la pròpia subvenció de capital. Aquest expedient va ser exposat
al públic, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 88, de
data 9 de maig de 2014, i aprovat definitivament de forma automàtica en data 28 de maig
de 2014 per no haver-se presentat cap al·legació ni reclamació.
3. En data 6 de juny de 2014, es va iniciar procediment per concertar les operacions de
préstec pont, de 125.725,00 €, 24.625,00 i 55.025,00 €, per al finançament de l’import
cofinançat pel PUOSC 2012 de les obres: Millora i Condicionament dels Vestuaris del
Camp de Futbol, Millora de la seguretat viària en les urbanitzacions del Castell Vistalegre i
Millora del ferm en zones altes i centre del municipi.
4. Es van sol·licitar ofertes a les entitats financeres BBVA, LA CAIXA, Banco Santander, Banc
Sabadell i Banc Popular, atorgant el termini de presentació d’ofertes fins al 8 de juliol de
2014.
5. Dins del termini esmentat, han presentat oferta per a les tres operacions: Han presentat
oferta:

— BBVA
— Banc Sabadell
6. La secretària interventora ha emès informe comparatiu de les ofertes proposant com a
adjudicatària l’entitat financera BBVA per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Fonaments de Dret
L’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de les Hisendes Locals, estableix que la concertació de les operacions de crèdit
correspondrà al President de la Corporació quan l’import acumulat de les operacions
realitzades en el pressupost, inclosa la nova operació, no superi el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previst en aquest pressupost. Una vegada superats aquests límits, l’aprovació
correspondrà al Ple de la corporació local. Atès que amb les operacions formalitzades i les
adjudicades fins a data d’avui s’ha superat aquest límit, la competència per a formalitzar
aquests tres préstecs correspon al Ple de l’Ajuntament.

Proposta d’acords
Per tant, es proposa al Ple, els acords següents:
1. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec pont per al finançament de Millora i
Condicionament dels Vestuaris del Camp de Futbol, per import de 125.725,00 € al BBVA, amb
les condicions següents:
— Termini total: 12 anys (10 anys + 2 anys de carència)
— Disposició: immediata.
— Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 2,75 %, sense arrodoniment
— Periodicitat de la revisió: trimestral.
— Liquidació dels interessos: trimestral.
— Comissions:
D’estudi: 0,00 %
D’obertura: 0,65 %
D’amortització anticipada: 0 €
— Formalització davant secretaria de l’Ajuntament
2. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec pont per al finançament de Millora de la
seguretat viària en les urbanitzacions del Castell Vistalegre, per import de 24.625,00 € al
BBVA, amb les condicions següents:
— Termini total: 12 anys (10 anys + 2 anys de carència)
— Disposició: immediata.
— Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 2,75 %, sense arrodoniment
— Periodicitat de la revisió: trimestral.
— Liquidació dels interessos: trimestral.
— Comissions:
D’estudi: 0,00 %
D’obertura: 0,65 %
D’amortització anticipada: 0 €
— Formalització davant secretaria de l’Ajuntament
3. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec pont per al finançament de Millora del ferm
en zones altes i centre del municipi, per import de 55.025,00 € al BBVA, amb les condicions
següents:
— Termini total: 12 anys (10 anys + 2 anys de carència)
— Disposició: immediata.
— Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 2,75 %, sense arrodoniment
— Periodicitat de la revisió: trimestral.
— Liquidació dels interessos: trimestral.
— Comissions:
D’estudi: 0,00 %
D’obertura: 0,65 %
D’amortització anticipada: 0 €

— Formalització davant secretaria de l’Ajuntament
4. Comunicar les operacions de crèdit a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances de la Generalitat de Catalunya.
5. Notificar aquest Acord a les Entitats financeres que van presentar ofertes.
6. Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin necessaris
per executar o desenvolupar el present acord.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents destacant que es tracta d’un préstec pont necessari per
cobrir la part subvencionada pel PUOSC, que l’Ajuntament ha d’abonar als contractistes en el
termini de 30 dies, fins que no es cobri la totalitat de la subvenció, que es preveu que serà molt
més enllà d’aquests 30 dies. Afegeix que es va demanar oferta a diverses entitats, en van
presentar el Banc Sabadell i el BBVA i la millor oferta segons l’informe d’Intervenció és la
presentada pel BBVA.
La Sra. López manifesta que estan absolutament en contra de la gestió d’inversions que està
portant a terme aquest equip de govern. Diu que durant tres anys no s’han fet obres, que
s’haurien pogut fer, i ara es fan totes. El seu grup creu que s’haurien d’haver fet abans. És per
això que s’abstindran d’aquest acord.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova amb cinc vots
a favor (CIU i ERC-AM) i dues abstencions (PSC-PM).

4t. Propostes de l’Àrea/Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
4.1 Ratificació del conveni formalitzat d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal
Antecedents
1. En data 12 de maig de 2014, CERC SCP va demanar l’ús de les instal·lacions de la piscina
per a realitzar activitats de natació i aquagym els dimecres de 9 a 10 del matí i els dilluns i
dimecres de 8 a 9 del vespre del mes de juliol.
2. En data 26 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va acordar formalitzar un conveni
entre l’Ajuntament de Campdevànol i CERC SCP autoritzant aquesta empresa a utilitzar de
forma privada i reservada la piscina municipal a canvi d’un cànon equivalent a 9,15
euros/hora.
Fonaments jurídics
L’Annex 6 del Reglament general dels preus públics municipals estableix que l’Ajuntament
podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i empreses de
Campdevànol 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.
Proposta d’acord
Primer. Ratificar la formalització del conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol i CERC SCP i
autoritzant-los a utilitzar de forma privada i reservada la piscina municipal a canvi d’un cànon
equivalent a 9,15 euros/hora.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura i gestió de la documentació que calgui per a
l’efectivitat d’aquest acord.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord i destaca que l’any passat ja es va fer
aquesta col·laboració.
La Sra. López diu que donaran suport a aquest acord perquè consideren molt positiu fer ús
d’un equipament municipal, alhora demana que a l’hivern també s’utilitzi aquest equipament
perquè consideren que està infrautilitzat.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5è. Mocions dels grups municipals
5.1 Moció del Grup Municipal Socialista, de reprovació a l’alcalde de Campdevànol Sr.
Joan Manso Bosoms
Exposició de motius:
Atès que l’alcalde d’aquest Consistori, el Sr. Joan Manso i Bosoms, de Convergència i Unió, en
la darrera sessió plenària va proferir efectuar un seguit d’atacs personals, tots ells fonamentats
en acusacions falses, contra una de les regidores de l’Ajuntament que ni tan sols es trobava a
la sala de plens per poder-se defensar.
Vist que al llarg de la legislatura són nombroses les ocasions en que el Sr. Joan Manso
Bosoms ha parlat públicament de situacions personals, no sols dels regidors, sinó també de
veïns del poble, de les qual en té coneixement per raó del seu càrrec.
Atès que l’actitud impròpia del Sr. Joan Mansio Bosoms com a alcalde president de la
Corporació suposa que situacions qualificables de mala educació, èticament reprovables,
siguin una constant en les sessions plenàries de l’Ajuntament de Campdevànol.
Proposta d’acord:
El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Campdevànol proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Reprovar a l’alcalde, Sr. Joan Manso Bosoms, per les acusacions falses vertides en la
seva intervenció en la darrera sessió plenària del mes de maig.
Segon. Exigir al Sr. Joan Manso Bosoms que es retracti públicament de les acusacions fetes i
que reconegui que en cap cas s’ajusten a la realitat.
Tercer. Exigir al Sr. Joan Manso Bosoms que s’abstingui, en el futur, de fer ús indegut de la
informació a la que té accés per raó del seu càrrec sobre situacions personals de regidors o
regidores i veïns i veïnes de la població.
Quart. Exigir al Sr. Joan Manso Bosoms que en cas que es consideri incapaç de respectar i fer
respectar la institució que representa i per a la qual cosa fou elegit, que posi a disposició del
Ple el càrrec d’alcalde.

DELIBERACIONS
L’Alcalde dóna la paraula a la Sra. López.

La Sra. López explica el següent: el motiu de la presentació d’aquesta moció per part del
nostre grup municipal és obvia, rebutjar de pla actituds mancades del respecte i l’educació
deguda. La voluntat que entre tots siguem capaços d’apartar del tarannà polític en aquest
consistori els atacs personals. Atacs personals que no només fan mal a la persona a qui es
dirigeixen, sinó que, de la boca de qui ostenta un càrrec de representació democràtica
deslegitimen en conjunt a tota la institució.
En la darrera sessió plenària l’Alcalde, màxim representant del municipi i per tant, representant
nostre també, va propinar una seria d’atacs personals a una persona que ni tan sols es trobava
a la sala per poder-se defensar. No és la primera vegada que l’alcalde utilitza informació
personal dels veïns de la qual en té coneixement per raó, precisament del càrrec que ostenta,
per a defensar el seus posicionaments polítics. De fet en massa ocasions aquesta informació
privada de la gent és maldestrament utilitzada quan precisament no es tenen arguments.
Doncs bé, no volem que aquesta situació es torni a repetir en aquest Ajuntament. No volem
que ningú se senti atacat a títol personal simplement per tenir unes idees diferents, propostes
alternatives i atrevir-se a defensar-les públicament.
No volem que es produeixin més gestos de menyspreu en vers cap dels representants
democràtics del nostre municipi, perquè tots, absolutament tots, som iguals, cadascú amb les
seves funcions i responsabilitats, uns les de govern, altres les de control de govern.
I demanem respecte en les formes, també en fer les coses hi ha d’haver el respecte degut i
l’educació corresponent.
Ara mateix a Campdevànol estem mancats del respecte i l’educació que haurien de permetre
que els campdevanolencs i camdevanolenques ens poguéssim dirigir al nostre ajuntament
sense por a que les nostres circumstàncies personals puguin ser objecte de comentari públic.
Estem mancats de respecte i educació perquè tothom pugui defensar allò que creu sense el
risc de ser increpat públicament, simplement per situar-se a bancada oposada. Ja n’hi prou de
la política de cassolada.
Aquesta moció, pretén ser un acte de justícia, de repara el dany produït de la mateixa manera
que es va causar. Creiem que per reparar el dany causat és suficient amb demanar disculpes
de la mateixa manera que es va produir el greuge, demanant disculpes en la sessió plenària,
això és el que demanem.
I atès que es tracta precisament d’això de ser justos, no podem permetre que la mesura
utilitzada per fer justícia, permeti entre veure una voluntat de revenja o de càstig innecessari,
per això els proposem que comencin per demanar disculpes i desprès demostrin, si poden, que
són capaços de ser educats i respectuosos. Aquest és l’objectiu de la moció presentada. Si
demanen disculpes públicament retirarem la moció de reprovació.
L’Alcalde diu que de vegades es prenen decisions o es fan manifestacions més adequades i
altres menys adequades. Afegeix que quan ell ha pres decisions o ha fet manifestacions que
han estat menys adequades, ha demanat sempre disculpes a l’interessat i manifesta que
l’endemà de l’últim Ple així ho va fer a la regidora de forma privada.
La Sra. López demana que les disculpes siguin públiques perquè el greuge va ser públic.
L’Alcalde diu que ja ho va fer privadament, que la mateixa regidora va acceptar les seves
disculpes i que amb el que ha dit avui també ho ha fet públicament.
La Sra. Capdevila diu que, tot i que no hi va ser en l’últim Ple, creu que és un acte bo demanar
disculpes i intueix que així ho acaba de fer l’Alcalde. Afegeix que en un Ple es poden dir moltes
coses que no s’haurien de dir, els ànims s’alcen i de vegades no es diuen les coses com s’han
de dir. Afegeix que entre tots han d’intentar canviar les formes.
L’Alcalde manifesta que recull el seu missatge, reitera les disculpes i els demana que retirin la
moció.
La Sra. López diu que retiren la moció perquè l’Alcalde ha demanat les disculpes públicament i
entén que s’ha reparat el dany sofert.

El Sr. Garcia diu que espera que determinades formes no es produeixin més als plens perquè
alguns han estat molt tensos i afegeix que si en alguna ocasió alguna intervenció seva ha
afectat a algú els demana disculpes.

El grup socialista retira la moció i no es procedeix a la seva votació.

6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia següents:
30/04/2014
30/04/2014
08/05/2014
13/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
28/05/2014
28/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
04/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
10/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
17/06/2014
17/06/2014

Convocatòria borsa treball monitors casal d’estiu.
Convocatòria borsa treball director casal d’estiu.
Traspàs concessió de nínxol a Adriana Puigcorber.
Concessió dret funerari a Ezequiel Tejero.
Autorització per tirada al plat al club de tir Puigcorber.
Relació admesos i exclosos contractació director casal d’estiu.
Relació admesos i exclosos contractació monitors casal d’estiu.
Contractació Gemma Vergés com a directora del casal d’estiu.
Traspàs concessió de nínxol a Maria Pérez.
Traspàs concessió de nínxol a Lluís Rigat.
Adjudicació contracte obres millores entorn pistes de pàdel i tennis.
Baixa IVTM a nom de Maria I Parada.
Convocatòria ordinària del Ple.
Autorització utilització pavelló d’esports a Ginebre Flores.
Baixa de rebuts IVTM de Construccions Icart.
Sancions de trànsit.
Gratificacions nòmina maig.
Aprovació calendaris de vacances personal Ajuntament.
Concessió llicència activitat bar restaurant a Ca la Paquita.
Relació definitiva admesos i exclosos monitors casal d’estiu.
Sol·licitud propostes concertació crèdit.
Sol·licitud propostes concertació crèdit.
Delegació funcions alcaldia.
Concessió llicència obres a Josep Sellas per reforma habitatge.
Sol·licitud propostes concertació crèdit.
Sol·licitud propostes concertació crèdit.
Sol·licitud propostes concertació crèdit.
Sancions trànsit.
Exempció IVTM a Joaquim Hernando.
Liquidacions IIVT.
Valoració mèrits monitors casal d’estiu.
Exempció IVTM a Carme Rua.
Nomenament membres Mesa contractació obra vestidors camp de futbol.
Modificació de pressupost 3/2014
Aprovació pagament actuació Cobla Contemporània al Sardaxou.
Baixa escombraries comercials al bar la Tasca.
Imposició sanció per infracció ordenança tinença d’animals.
Ordre execució neteja vegetació pati finca ctra. Gombrèn 35
Baixa del padró d’habitants de Marwa El Meftha Khalladi per caducitat de la
inscripció.
Anul·lació denúncia trànsit vehicle 7371GTN.
Autorització utilització pavelló al club Patinatge Girona.
Concessió llicència obres per nova construcció escola Pirineu.

17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
02/07/2014
02/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
24/04/2014
27/05/2014
19/06/2014
01/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
18/07/2014
21/07/2014

Autorització marxa ciclista Haute Route Pyrénées.
Autorització marxa cicloturista Terra de Comtes.
Devolució garantia obres habitatge carrer Reguer 13.
Liquidació taxa utilització sala nouvandalis a Centre esportiu Cerc SCP.
Traspàs concessió de nínxol a favor de M Lourdes Rudé.
Autorització al Consell Comarcal per obres camí la Riba-Auró-Estiula.
Rectificació liquidacions IVT a Juan Tarrades.
Liquidació retirada vehicle via pública.
Contractació monitors casal d’estiu.
Adjudicació contracte obres pavimentació passeig de la Farga a Construccions
Joprada SL.
Sancions trànsit.
Concessió llicència obres a Ramon Perarnau per construcció habitatge.
Comunicació activitat venda de fruites i verdures al carrer Pompeu Fabra.
Concessió llicència obres per aprofitament forestal a la finca Gausachs.
Concessió llicència obres per rehabilitació local al BBVA.
Concessió llicència obres per construcció piscina a Josep Simón.
Concessió llicència obres a Ramon Roma per construcció auxiliar.
Comunicació treballs pintat façana al carrer Teuleria.
Comunicació treballs pintat façana a l’av. Verge de Núria 3.
Concessió llicència obres per formigonar al carrer Av. Roc de la Guilla 2.
Gratificacions nòmina juny.
Liquidació per retirada de vehicle de la via pública.
Liquidació per retirada de vehicle de la via pública.
Liquidacions per ocupació via pública.
Modificació de pressupost 4/2014.
Autorització instal·lació xurreria al mercat setmanal.
Modificació autorització parada fruits secs del mercat setmanal.
Anul·lació denúncia matrícula 3819DXS.
Canvi categoria vehicle matrícula 2401CFL.
Bonificacions serveis socials IBI.
Exempció IVTM a Encinar Antúnez.
Denegació llicència obres a Joan Viñas per construcció habitatge.
Pagament de factures
Pagament de factures
Pagament de factures
Delegació de competències al regidors.
Ordre execució per neteja vegetació finca carrer Balmes 14.
Exempció IVTM a Fernando Begara.
Assabentat activitat innòcua ramadera extensiva a Grats.
Ordre execució per neteja vegetació finca carrer Coronetes, 4.
Ordre execució per neteja vegetació Ctra. Vista Alegre 21.
Denegació petició reducció deute gimnàs municipal.
Concessió llicència obres per reconstrucció forjat a Gaspar Costa.
Pròrroga llicència obres a mas Palou.
Expedient sancionador per infracció ordenança tinença animals.
Exempció IVTM a nom de Lluís Clota.
Expedient sancionador per infracció ordenança tinença animals.
Sancions trànsit.
Baixa d’ofici del padró habitants.
Augment puntual de la jornada laboral de l’arquitecte municipal.
Concertació préstecs pont per finançament d’inversions.
Traspàs concessió nínxol a favor de Josep i Anna Ñíguez.
Anul·lació denúncia trànsit.
Retirada vehicle de la via pública.
Aprovació Pla de Seguretat i salut obra vestidors camp de futbol.
Delegació funcions alcaldia.
Ajut econòmic a Josep M Colomer per preparació llibre “La Gala, el triomf d’un
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poble”.
Requeriment per obres no ajustades a llicència al mas La Cabana.
Exempció IVTM a José Ortega Ortega.
Baixa servei escombraries local C/ Cerdanya 32.

El Ple en queda assabentat.

6.2 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. 15 de 19 de maig de 2014
Núm. 16 de 22 de maig de 2014, sessió extraordinària
Núm. 17 de 26 de maig de 2014, sessió extraordinària
Núm. 18 de 2 de juny de 2014
Núm. 19 de 16 de juny de 2014
Núm. 20 de 26 de juny de 2014, sessió extraordinària
Núm. 21 de 30 de juny de 2014
Núm. 22 de 7 de juliol de 2014, sessió extraordinària
El Ple en queda assabentat.

6.3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2014
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2014:
1. Estat d’execució del Pressupost de Despeses.
CAPÍTOL
Previsió
Obligacions
definitiva
Reconegudes
I. Despeses Personal
985.440,00
474.768,80
II. Béns corrents i serveis
1.326.744,65
551.910,99
III. Despeses financeres
63.000,00
14.884,28
IV. Transferències corrents
64.335,00
36.654,34
VI. Inversions
709.804,61
54.462,40
VII. Transferències capital
4.000,00
0,00
VIII. Actius financers
0,00
0,00
IX. Passius financers
767.375,00
82.938,98
TOTAL 3.920.699,26
1.215.619,79

473.525,53
479.103,31
14.884,28
15.580,16
44.624,85
0,00
0,00
82.938,98
1.110.657,11

Pendent
d’execució
510.671,20
774.833,66
48.115,72
27.680,66
655.342,21
4.000,00
0,00
684.436,02
2.705.079,47

2. Estat d’execució del Pressupost d’Ingressos.
CAPÍTOL
Previsió
Drets
definitiva
reconeguts
I. Impostos Directes
1.019.400,00
346.087,13
II. Impostos indirectes
20.000,00
18.905,32
III. Taxes i altres ingressos
799.385,00
318.867,64
IV. Transferències corrents
795.825,30
340.717,90
V. Ingressos patrimonials
9.620,00
5.412,26
VI. Alienació d’inversions
0,00
0,00
VII. Transferències capital
491.696,45
9.775,96
VIII. Actius financers
310.397,51
0,00
IX. Passius financers
474.375,00
77.500,00
TOTAL 3.920.699,26
1.117.266,21

Recaptació
Neta
341.645,80
18.905,32
318.867,64
340.717,90
5.412,26
0,00
9.775,96
0,00
77.500,00
1.112.824,88

Pendent
d’execució
673.312,87
1.094,68
480.517,36
455.107,40
4.207,74
0,00
481.920,49
310.397,51
396.875,00
2.803.433,05

3. Operacions no pressupostàries.
Saldo inicial
Deutors
10.754,26

Pagaments
22.703,39

Saldo final
9.036,11

Ingressos
22.985,24

Pagaments

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

40.219,98
2.613,75

95.391,55
5.587,99

91.453,24
5.587,99

44.158,29
2.613,75

5.948,33
130.347,90
189.884,22

58.789,13
6.840,50
189.594,41

52.340,66
6.769,85
178.855,13

12.396,80
130.418,55
198.623,50

L’Alcalde fa un resum d’aquest estat d’execució.
La Sra. López demana que es publiqui aquesta informació al web municipal.
L’Alcalde diu que així es farà.

El Ple en queda assabentat.
6.4 Donar compte dels convenis i contractacions
6.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte dels següents contractes:
•
•
•

Obres de millora de l’entorn de les pistes de pàdel i tennis a Construccions Icart, SA
Obres de pavimentació del passeig de la Farga a Construccions Joprada, SL
Obres de reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal a
Construccions DESMO, SA

El Ple en queda assabentat.
6.4.2 Donar compte de les subvencions sol·licitades i concedides
L’Alcalde dóna compte dels següents subvencions:
Subvencions concedides:
• Subvenció del Departament de Cultura per l’exposició “La Gala, el triomf d’un poble”
• Subvenció del Departament de Cultura pel llibre “La Gala, el triomf d’un poble”
Subvencions sol·licitades:
• Pla d’inversions sostenibles de la Diputació de Girona
• Subvenció de la Diputació de Girona per a la celebració de la segona biennal
• Subvenció de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per la reforma, adequació i ampliació
dels vestidors del camp de futbol dins del marc del programa PT14
• Subvenció a l’ACA per la neteja de les lleres del riu Freser
• Subvenció de la Diputació de Girona per la instal·lació d’una caldera de biomassa als
vestidors del camp de futbol municipal
El Ple en queda assabentat.
6.4.3 Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte dels següents convenis:
−

Conveni amb el Ripollès Desenvolupament pel programa de col·laboració social

El Ple en queda assabentat.

6.5 Informació de l’equip de govern per àrees

L’Alcalde informa el següent:
− Recentment el Govern de la Generalitat ha declarat La Gala de Campdevànol com a
element festiu patrimonial d’interès nacional.
− L’adjudicatari, l’empresa ASSA, ha iniciat l’execució de l’obra d’increment de pressió del
barri del Roser. Aprofitant aquesta actuació l’Ajuntament va demanar una subvenció a la
Diputació de Girona per pavimentar el passeig de la Farga, per la qual han estat atorgats
30.000 euros i l’obra ha estat adjudicada a Joprada. És per això, que s’executaran
simultàniament ambdues obres i es preveu que finalitzaran aquesta tardor.
− L’adjudicatari, l’empresa DESMO, ha iniciat les obres de reforma dels vestuaris del camp
de futbol.
− Les obres de millora del ferm de zones altres i del centre del municipi i de millora de la
seguretat viària a les urbanitzacions del Castell i de Vista Alegre no s’executaran almenys
fins a mitjans de setembre atès que hi ha diversos projectes en execució.
La Sra. López sobre aquest últim punt demana si les tres memòries que hi ha d’aquestes
actuacions són el mateix projecte o no.
L’Alcalde explica els dos projectes que s’estan adjudicant i la tercera memòria fa referència a
les cunetes de Vista Alegre que es podran arranjar gràcies a una subvenció de la Diputació de
Girona i que és independent d’aquests altres dos projectes.
La Sra. López diu que el projecte de millora del ferm de les zones altres i del centre del
municipi té un cost de 78.000 euros i no queda clar què es destina a cada cosa. Diu que creuen
que al carrer Major caldria una intervenció més completa. A l’Ajuntament hi consta un projecte
que preveia la millora de les cunetes, l’enllumenat, el sanejament, les clavegueres i el servei
d’aigua. El total d’aquesta intervenció integral pujava 529.000 euros, dels quals l’Ajuntament ja
tenia una subvenció de 400.000 euros de la Llei de barris, una altra subvenció de 65.000 euros
del PUOSC i, per tant, només quedaven 65.000 euros per completar. Per això, entenen que
s’està deixant perdre una inversió molt necessària pel municipi. Finalment, demana que quan
es decideix fer inversions no sigui només perquè venen eleccions, sinó pensant en el futur del
poble.
L’Alcalde li diu que després li contestarà i continua informant dels assumptes següents:
− La Directora General de Turisme va fer una visita per conèixer el sector turístic del municipi
i, especialment, el Torrent de la Cabana.
− El municipi de Campdevànol s’ha presentat al Projecte Viles Florides després de les
diverses actuacions que s’han fet en jardineria.

6.6 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
−
−
−
−
−

Demana en què consisteix la petició feta a la Comissió comarcal d’accés motoritzat que
consta en un acord de la Junta de Govern Local.
En relació amb la subvenció demanada per La Gala, demana què es farà ja que es va
demanar una subvenció de més de 10.000 euros i se n’han concedit només 3.700.
En relació amb la biennal, diu que han vist a la memòria que tindria un cost de 16.000
euros i només s’ha demanat la meitat d’aquesta quantia; tot i que la partida del pressupost
és de 25.000 euros.
Diu que el projecte de les flors els sembla bé que el poble estigui arreglat, però creuen
excessiva la despesa de 1.500 euros en flors.
En relació amb l’acomiadament d’una treballadora de la Llar d’Infants, entenen que hi
hauria d’haver hagut un informe pedagògic de la direcció del centre, responent els motius
pels quals aquesta persona i no una altra i com afectarà això a l’organització del servei.
D’altra banda la persona acomiadada és la persona que tenia la titulació per fer la
psicomotricitat, que és un cost que segons l’estudi de la taxa puja quasi uns 3.800 euros i
volen saber si es descomptarà de la taxa que es gira als usuaris. Finalment, diu que han
detectat un defecte a l’informe que justifica l’acomiadament, es fa referència a una

disposició final que no existeix, és una addicional i que els sembla que no és d’aplicació en
aquest cas.
L’Alcalde contesta el següent:
− Es fa un asfaltat del carrer Major perquè la Llei de Barris està paralitzada i considerem que
l’Ajuntament no pot fer front a aquestes obres sense la garantia de cobrament de la
subvenció. L’asfaltat no és allò més idíl·lic, però és el que es pot fer d’acord amb el context
actual.
− Informa que la Comissió d’accés motoritzat no s’havia pogut reunir quan es va fer la
primera petició de tancament del camí d’Estiula fa dos anys, perquè no hi havia tots els
membres nomenats. Des del Consell van informar que aquest estiu es reunia i l’Ajuntament
l’únic que va fer va ser ratificar-se en la petició d’informe sobre el tancament d’aquest camí.
La Comissió va aprovar el tancament definitiu.
− A La Gala s’ha concedit una subvenció de 3.800 euros per a l’exposició i una altra de 3.100
euros pel llibre. Són dos expedients diferents. Sí que és cert que els 3.800 euros són
menys que els demanats inicialment, però també ens han donat una disminució del cost
d’aquesta actuació sense que se’ns rebaixi la subvenció. Els llibres la idea és que es
puguin finançar amb la compra dels ciutadans.
− En relació amb la biennal, diu que esperen que també es pugui acollir a una convocatòria
de projectes de cooperació transfronterera.
− En relació amb el subministrament de flors, ell té una visió diferent a ella.
La Sra. López diu que en relació amb el tema de la llar d’infants, no qüestionen en cap
moment el procediment, sinó que és només que troben a faltar un informe pedagògic. No és
qüestiona el que han fet, potser ells haurien plantejat la possibilitat de reubicació de la persona
acomiadada, és només que troben a faltar aquest informe.
L’Alcalde li agraeix la rectificació. No es pot demanar un informe pedagògic, ni la directora
decideix ni l’alcalde decideix, ha estat una qüestió de legalitat. Explica que l’equip de govern,
veient el número d’inscrits, demana a secretaria quines són les ràtios que estableix la llei. La
secretaria trasllada el número d’aules necessàries, el número de docents i les titulacions que
han de tenir aquests docents. Resulta del decret regulador de les llars d’infants que són
necessàries 4 aules i 6 docents, dos de les quals han de tenir el títol de magisteri. El criteri és
no augmentar taxes i recorda que en altres llars d’infants de la comarca també s’estan produint
acomiadaments i, fins i tot, el tancament. Amb tot això, cal reduir una persona perquè la Llar no
pot ser més deficitària del que és i no es pot traslladar el cost d’aquesta persona als pares.
Veient aquesta situació, s’informa a la direcció del centre, a l’AMPA, als delegats de personal i
a vostè de la mesura que s’ha de prendre. Des del punt de vista objectiu, la secretaria diu que
primer s’ha de tenir en compte l’antiguitat i el tipus de contracte: les persones que tenen
caràcter indefinit tenen preferència davant de les que tenen un contracte de durada
determinada. En segon lloc, es va tenir en compte la titulació, de les dues persones amb
durada determinada, una té la titulació de magisteri i per la necessitat de tenir dues titulades en
magisteri ha tingut preferència respectes la treballadora acomiadada.
La Secretària diu que revisarà els documents per detectar l’error material que esmenta.
La Sra. López diu que sí que hi ha cert marge d’interpretació i creu que era important que hi
hagués un informe pedagògic. Afegeix que ella creu que s’ha de fer una altra interpretació de la
disposició addicional i que s’haurien d’haver tingut en compte les necessitats pedagògiques del
centre.
L’Alcalde manifesta que és una qüestió absolutament legal, diu que la secretària fa la seva
feina tan bé com sap i fa a la Sra. López la proposta d’encarregar a secretaria un informe més
extens sobre l’aplicació d’aquesta disposició addicional.
La Sra. López diu que és una interpretació que no té connotacions jurídiques, sinó polítiques.
Entén que no s’han tingut en compte diversos aspectes. Creuen que s’hauria d’haver intentat
gestionar d’una altra manera perquè ningú no anés al carrer, cada vegada la plantilla de
l’Ajuntament va disminuint i és preocupant l’acomiadament d’algú en l’actual situació de crisi.

L’Alcalde dóna per tancat aquest assumpte.
La Sra. López afegeix que el regidor Lluís López es va sentir molt agreujat pel canvi de data
del Ple, ell havia canviat les seves vacances per poder assistir al Ple ordinari del dia 31 de juliol
i l’alcaldia de forma unilateral va decidir canviar-lo de data. En moltes ocasions ens trobem que
es fan plens a deshora i en dates poc adequades, els demanen que tinguin en compte aquesta
circumstància i es convoquin en dies i hores adequats i, si hi ha d’haver un canvi, se’n parli
abans entre tots.
L’Alcalde diu que recull el prec, tot i que puntualitza que es preveu la possibilitat de fer-lo cinc
dies abans o més tard.

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

