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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 7/2016 DE 27.10.2016

ASSISTENTS:

En la localitat de Campdevànol sent
les 20:00 hores del 27.10.2016 es reuneixen en el

Alcalde-President

saló d’actes de la Casa Consistorial, el Ple

D. Joan Manso Bosoms (CiU)

d’aquest

sessió

sota la Presidència de l’Excm. D. Joan Manso i

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

Bosoms, amb assistència dels Srs. Regidors que

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

s’enumeren al marge.

Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

No assisteixen [sí/no] excusant la seva

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

assistència els Srs. Regidors enumerats al

Maria del Mar Casals Serras (CiU)

marge.

Blanca Sánchez Gonzalez(CiU)
López

en

EXTRAORDINÀRIA, prèviament convocada,

Regidors

Luis

Ajuntament

Lafuente

(MES-

Moviment

esquerres)
Sergi Colomé Coromina MES- Moviment
esquerres)

La Corporació aquesta assistida per la
secretària interventora

la senyora

Núria

Charques Grífol d’acord amb la resolució de
nomenat de la Direcció General Administració

Antonio Riera Masjoan ERC - PM

Local de data 26 de juliol de 2016 que dóna fe

Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

de l’acte .

NO ASSISTENTS:
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix l’assistència
mínima d’un terci del número legal de membres, el President obre la sessió, procedint a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de l’ acte de la sessió de Ple núm.6 de data 29.9.2016
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, serveis econòmics , Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta de pressa de possessió del regidor del grup municipal de ERC
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2.2 Proposta de pressa de possessió del regidor del grup municipal de CiU
2.3Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost 2016
2.4 Proposta d’aprovació definitiva del compte General del 2015
2.5 proposta d’aprovació del canvi de destí de PUOSC
2.6 Proposta de modificació del projecte de la Llei de Barris , l’ampliació d’àmbit i ratificació de
pròrroga
3er 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. 5 /2016 de data
29.9.2016
S’aprova per unanimitat
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, serveis econòmics , Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta de pressa de possessió del regidor del grup municipal de ERC
Atès que el Ple d'aquest Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 29.9.2016 de 2016, va adoptar
acord de coneixement de la renúncia voluntària del senyor Jaume Garcia Anglada al càrrec de Regidor,
per motius personal
Atès que l'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li fossin enviades les credencials
del següent regidor/a

següent en la llista de candidats presentada pel Partit

ERC a les eleccions

municipals celebrades en data 24.5.2015 i atès que corresponia la designació al següent candidat de la
Llista de ERC en les eleccions esmentades corresponen, al senyor Antonio Riera Masjoan
_
Atès que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial del senyor Antonio Riera Masjoan
següent a la llista de la mateixa candidatura de l'últim procés electoral.
_
I de conformitat amb el que disposa l'art. 9.4 RD 2586/1986, de 28 de novembre, ROF.
_
Per tot això, el Ple d'aquest Ajuntament,
ACORDA
Acceptar la presa de possessió el senyor Antonio Riera Masjoan del càrrec de Regidor d'aquest
Ajuntament, en substitució del senyor Jaume Garcia Anglada després de la renúncia voluntària d’aquest.
_.
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I en compliment del procediment legalment establert, el Sr Alcalde-President es pren jurament o
promesa a al senyor Antonio Riera Masjoan mitjançant la preceptiva fórmula consagrada a l'art. 1 RD
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:

- "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l'Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució,
com a norma fonamental de l'Estat?"_

- Sí, per juro , per imperatiu legal .
Intervencions: Els regidors li donen la benvinguda .
Després d'aquesta declaració, el Sr. Alcalde li expressa que queda possessionat a l'esmentat lloc i en
l'exercici dels seus drets i assumpció de les obligacions inherents al mateix.
2.2 Proposta de pressa de possessió del regidor del grup municipal de CiU
Atès que el Ple d'aquest Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 29.9.2016 de 2016, va adoptar
acord de coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Maria Sau Tubau al càrrec de Regidora,
per motius personal
Atès que l'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que li fossin enviades les credencials
del següent regidora següent en la llista de candidats presentada pel Partit CiU a les eleccions municipals
celebrades en data 24.5.2015 i atès que corresponia la designació al següent candidat de la Llista de CiU
en les eleccions esmentades corresponen, a la senyora Blanca Sánchez González
_
Atès que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial del senyora Blanca Sánchez
González següent a la llista de la mateixa candidatura de l'últim procés electoral.
_
I de conformitat amb el que disposa l'art. 9.4 RD 2586/1986, de 28 de novembre, ROF.
_
Per tot això, el Ple d'aquest Ajuntament,
ACORDA
Acceptar la presa de possessió el senyor Blanca Sánchez González del càrrec de Regidora d'aquest
Ajuntament, en substitució de la senyora Maria Sau Tubau després de la renúncia voluntària d’aquesta.
_.
I en compliment del procediment legalment establert, el Sr Alcalde-President es pren jurament o
promesa a la senyora Blanca Sánchez González mitjançant la preceptiva fórmula consagrada a l'art. 1 RD
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:

- "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor / Regidora de l'Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
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Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?"_

- Sí, prometo
Després d'aquesta declaració, el Sr. Alcalde li expressa que queda possessionat a l'esmentat lloc i en
l'exercici dels seus drets i assumpció de les obligacions inherents al mateix.

Intervencions ; Els regidors li donen la benvinguda
2.3Proposta d’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost 2016 i canvi d’inversions
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2016 PER
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les quals el
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la
necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses
pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.
Atès l’informe de Secretaria de data 20 d’octubre sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, la
Memòria d’Alcaldia de data 20 d’octubre i els informes d’Intervenció de data 20 d’octubre de 2016, així
com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar el canvi de destí dels 21.489,15 € de finançament sobrant en la inversió 161.63302
“Amortització d’inversions de GIACSA”, que es considera finalitzada, amb destí a les inversions següents:
1532.61904

Millora i condicionament de l’espai del C/ 11 de setembre

1532.61905

Millora i restauració de la pavimentació del c/Miraflors

20.489,15 €
1.000,00 €

SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 02020201-14-2016, en la modalitat de transferència
de crèdits, d’acord amb el detall següent:
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

PRESS.INICIAL

MODIFICACIONS

DEFINITIU

AUGMENT CRÈDIT
1532.61904

Millora

i

condicionament

TOTAL

de

15.000,00 €

20.489,15 €

35.489,15 €

la

27.786,42 €

16.126,25 €

43.912,67 €

Segona fase museïtzació del Molí

31.300,00 €

5.000,00 €

36.300,00 €

TOTAL

41.615,40 €

l’espai del C/ 11 de setembre
1532.61905

Millora

i

restauració

de

pavimentació del c/Miraflors
333.63205

Fariner
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CONCEPTE

DENOMINACIÓ

PRESS.INICIAL

MODIFICACIONS

DEFINITIU

DISMINUCIÓ

TOTAL

CRÈDIT
920.22706

Honoraris Inventari del

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

12.126,25 €

2.873,75 €

5.000,00 €

5.000,00 €

0,00 €

84.524,06 €

21.489,15 €

63.034,91 €

TOTAL

41.615,40 €

Patrimoni Rústic
432.60901

Adequació del pàrquing i altres
de la font del Querol

150.61902

Creació d’una àrea
d’autocaravanes al municipi

161.63302

Amortització d’inversions de
GIACSA

TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
S’aprova amb el vot favorable de 6 de CiU, 2 abstencions de MES i 1 de la CUP , el regidor d’ERC no vota
atès que no ha tingut accés a la informació , s’absté.
Intervencions :
L’alcalde explica que aquest és un tràmit ordinari a final d’any. La present modificació és fonamentalment
per tal d’adequar les inversions , transferir els finançaments d’aquelles que per diferents motius no es
poden desenvolupar a 2016 a altres que es poden desenvolupar . La previsió és poder desenvolupar les
inversions que estaven previstes al pressupost però subjectes a altres condicionants que han impedit el
seu desenvolupament i executar-les ara. L’alcalde diu que el 2017 s’espera executar dues grans inversions
el pavelló i les places dels centre . L’alcalde explica les fonts de finançament de les inversions .
El regidor Lluis López manifesta que el grup MES s’abstindrà , que entén que cal actuar en els dos carrers
objecte de modificació , els carrer Miraflors i 11 de setembre , però entén que es podrien fer alhora amb
les inversions que decauen .En referència al finançament provinent del crèdit de Giacsa podien passar a
manteniment i inventari .
El regidor Antoni Riera del grup ERC , manifesta no votar perquè no ha tingut accés a la documentació.
L’alcalde manifesta que equival a l’abstenció.
La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP es posiciona en els mateixos termes que el
grup MES
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2.4 Proposta d’aprovació definitiva del compte General del 2015
Resultant que en la comissió especial de comptes de data 9.9.2016 es va informar favorablement el
compte general del 2015 _
Atès que el compte general del 2015 s’ha exposat al públic pel termini de 15 dies mitjançant edicte al
BOPG de data 13 de setembre de 2016 numero 137 . Atès que durant el termini d’exposició pública i
vuit dies mes no s’han presentat reclamacions , reparaments ni observacions
Vista la Memòria del compte General corresponent al 2015
_
Atès que l’expedient d’aprovació del compte general ha seguit la tramitació establerta en la legislació
vigent
D’acord amb l’exposat , es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar els comptes i estats que composen el Compte General corresponent a l’exercici
2015 així com els seus annexos, presentat de conformitat amb HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat local i que està integrada

pel compte de la

pròpia entitat .
_
SEGON Una cop aprovat el compte general es rendeixi al Tribunal de Comptes en la forma i amb la
documentació que estableixi la normativa vigent .
S’aprova amb el vot favorable de 6 de CiU , 2 del grup MES, 1 de la CUP
El regidor ERC , no vota s’absté.
Intervencions .
L’alcalde explica que l’aprovació del compte general de l’ajuntament aquest any és fora de termini, no per
motius de l’ajuntament sinó del programa informàtic que amb els canvis normatius ha hagut d’adaptar-se
i ha produït forces errors .
2.5 proposta d’aprovació del canvi de destí de PUOSC .
L’ajuntament de Campdevànol te pendent d’executar el PUOSC corresponent a l’actuació Arranjament de
la coberta i façana de l’ajuntament amb un import de subvenció de 75.000 i un cost de 119.918, 21 per
l’anualitat 2016
Atès que la situació econòmica dels darrers anys han fet impossible l’execució de moltes de les obres
d’inversió fruit de la necessitat de suportat mitjançant endeutament pont o amb tresoreria municipal la
part finançada per altres administracions pels endarreriment en els seus pagaments.
Atès que la situació econòmica fa evident la necessitat de buscar en totes les actuacions programades el
cofinançament de diferents administracions per tal de poder garantir-ne el seu cobrament.
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Atès que l’ajuntament te pendent l’actuació de la Llei de barris , projecte ambiciós que ha de permetre
una millora de diferents àmbits del municipi i diferents eixos d’impacte en la ciutadania, s’estima oportú
sol.licitar una actuació inclosa dins la planificació de la Llei Barris per la 2017 per tal que aquest
finançament ajudi al desenvolupament d’aquest .
Atès que la Diputació de Girona ha notificat en data 15/09/2016 la publicació de la proposta de programa
per l’anualitat 2017, establint que les actuacions s’han d’executar dins el 2017 i han de en disposar de
projecte abans de 30 de novembre de 2016.
Atès que l’ajuntament disposa de projecte aprovat per l’actuació de urbanització ,reforma i adequació
del centre urbà i places Anselm Clavé i Valldemosa FASE I ( Anselm Clavé)
Per tot l’exposat , es proposa al Ple
Primer : Sol.licitar un canvi de destí de l’actuació Arranjament de la coberta i façana de l’ajuntament amb
un cost previst de 119.918, 21 i un finançament de 75.000 euros de PUOSC a la següent actuació
•

Primera fase de la de urbanització , reforma i adequació del centre urbà i places Anselm
Clavé i Valldemosa FASE I ( Anselm Clavé) amb un import de 311.050,22 sense IVA
cofinançats per la Llei de Barris en un 75%.

Segon

Sol.licitar a PUOSC el canvi de destí de l’actuació abans esmentada i el manteniment del

finançament atorgat de 75.000 euros mantenint l’execució per a l’anualitat 2017 .
Tercer Notificar el present acord junt amb la documentació corresponent a la Diputació de Girona,
Cooperació local (PUOSC) als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat , amb 6 vots favorables de CiU, 2 de MES i 1 de la CUP , el regidor ERC , no vota
s’absté.
Intervencions
L’alcalde explica que hi ha dues inversions importantíssimes en obra pública

pel municipi que es

proposen al present Ple, la 1a la modificació de la Llei de Barris inclosa en el proper punt de l’ordre del dia
i que fa referència al pavelló municipal . Aquest projecte es va tramitar com un concurs de projectes que ja
s’ha resolt i del que ja ens hem reunit amb el guanyador per tal de perfilar el projecte executiu per tal de
poder-se iniciar el 2017. L’altre gran inversió és la Llei de Barris en que es sol·licita una modificació
segons un informe tècnic rebut de la darrera sol·licitud de modificació en que s’insta a l’ajuntament a
justificar l’ampliació de l’àmbit per la inclusió del pavelló i el manteniment d’algunes actuacions per tal
de posar-les desenvolupar dins el 2017. Aquestes són les propostes que s’emmarquen en les propostes de
Ple. Aquesta preveu el manteniment de la reforma de les dues grans places ja previstes en la Llei de Baris
inicials i que permetrà la seva execució dins el 2017. L’actuació en aquestes dues places del municipi
preveu traslladar diferents punts a consulta popular en un procés de participació pública.
En referència al PUOSC , la proposta preveu traslladar el finançament de la reforma de l’ajuntament amb
75.000 euros a les actuacions de les places , atès que obligatòriament cal executar les obres dins el 2017 i cal
disposar de projecte aprovat.

Atès que les places disposen de projecte redactat pel tècnic municipal
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aprovat , es proposa el canvi de destí a aquestes places i poder-ho executar el 2017 conjuntament amb el
fiançament de Llei de Barris.
El regidor Lluis López del grup municipal de Mes manifesta el seu acord amb la inversió al poble .
La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP es mostra satisfeta pel desenvolupament de
la Llei de Barris i per la voluntat de dotar-la d’un procés participatiu .
2.6 Proposta de modificació del projecte de la Llei de Barris , l’ampliació d’àmbit i ratificació de pròrroga
Mitjançant RESOLUCIÓ PTO/430/2010, de 18 de febrer, d’obertura de convocatòries per a l’atorgament
dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei
esmentada, i per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre,
de mesures fiscals i financeres, es va atorgar una subvenció;
Atès que per Resolució del Conseller del Departament de data 22-06-2010 d’atorgament dels ajuts que
estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, i l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, per a finançar
els projectes d’intervenció integral i els convenis dels municipis que es detallen en l’annex d’aquesta
resolució, es va atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol un ajut de 2.244.974,43 EUR per l’execució d’un
projecte de 2.993.299,24 EUR;
Vist que l'Ajuntament de Campdevànol per acord de Ple de data 8 de març de 2012 va aprovar una
modificació del projecte d'intervenció integral aprovat que, sense afectar el fonament i l’estructura del
projecte original, s’ajustava de manera més idònia a la nova situació econòmica, a les noves necessitats del
poble i als recursos econòmics disponibles;
Vist que l’ajuntament de Campdevànol

per acord de

Ple de data 26.11.2015 va

sol.licitar

una

modificació del projecte de la llei de barris i va sol.licitar la pròrroga fins al 2020.
Vist que en data 18/7/2016 el departament de Governació va trametre informe tècnic sobre la sol.licitud
de modificació acordada pel Ple de data 26.11.2015 .

Vist que la situació econòmica de les diferents administracions ha dificultat l’execució del projecte i l’ha
demorat en el temps sorgint en aquest impàs noves necessitats més urgents per al municipi que tot donar
compliment els requisits i normativa d’aplicació de la Llei de Barris impliquen la substitució d’alguns
dels projectes inclosos dins el programa per la substitució d’altres que donen igual compliment
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer Aprovar la modificació i ampliació de l’àmbit d’actuació del projecte d’intervenció integral al nucli
original de Campdevànol que consta a l’expedient i que no suposa alteració de la quantitat globalment
subvencionada ni del cost total del projecte
Proposta
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DADES APROVADES
PROPOSTA MODIFICACIÓ
INVERSIÓ
SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
INVERSIÓ
TOTAL (€)
GENERALITAT (€) TOTAL (€) GENERALITAT (€)

CODI

1

1.01.01

Reurbanització i millora c. Major

Ajuntament

585.210,50

438.907,88

0,00

0,00

1

1.02.01

Reurbanització i millora C. Balmes, C. Gala i
Plaça Sardana

Ajuntament

356.142,24

267.106,68

356.142,24

267.106,68

1

1.03.01

Reurbanització i millora Plaça Valldemossa i
Plaça Anselm Clavé

Ajuntament

430.692,51

323.019,38

430.692,51

323.019,38

2

2.01.01

Ajuts per a la rehabilitació de façanes

Ajuntament

70.800,00

53.100,00

70.800,00

53.100,00

2

2.02.01

Ajuts per a la rehabilitació de cobertes

Ajuntament

141.600,00

106.200,00

141.600,00

106.200,00

3

3.01.01

Reforma i ampliació edifici del Molí

Ajuntament

292.971,58

219.728,69

0,00

0,00

3

3.02.01

Primera Fase de Remodelació del Pavelló
d'Esports Mercè Guix

Ajuntament

300.000,00

225.000,00

300.000,00

225.000,00

3

3.02.02

Segona Fase de Remodelació del Pavelló
d'Esports Mercè Guix

Ajuntament

300.000,00

225.000,00

300.000,00

225.000,00

3

3.02.03

Tercera Fase de Remodelació del Pavelló
d'Esports Mercè Guix

Ajuntament

385.234,26

288.925,70

385.234,26

288.925,70

3

3.03.01

Adequació de la Sala Diagonal

Ajuntament

222.315,07

166.736,30

222.315,07

166.736,30

4

4.04.01

Fibra òptica

Ajuntament

54.085,23

40.563,92

54.085,23

40.563,92

5.01.01

Enllumenat ecològic en els carrers
reurbanitzats

Ajuntament

126.198,87

94.649,15

126.198,87

94.649,15

6

6.03.01

Taller d'activació i millora de l'autoestima per
dones aturades

Ajuntament

7.200,00

5.400,00

7.200,00

5.400,00

7

7.01.01

Dinamització de l'Espai Jove

Ajuntament

4.512,50

3.384,38

4.512,50

3.384,38

7

7.02.01

El Molí fariner

Ajuntament

126.002,51

94.501,88

0,00

0,00

7

7.07.01

Desenvolupament del Pla d'Acció Comercial

Ajuntament

20.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

7

7.08.01

Gestió del projecte d'intervenció

Ajuntament

175.000,00

131.250,00

175.000,00

131.250,00

7

7.09.01

Procés de participació ciutadana en el
Projecte d'Intervenció

Ajuntament

20.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

7.02.01

Creació de la Ruta de l'Aigua i del Patrimoni
Hidràulic

Ajuntament

273.333,00

204.999,75

273.333,00

204.999,75

8.01.01

Eliminació de barreres arquitectòniques en
els carrers reurbanitzats

Ajuntament

270.426,17

106.185,56

79.639,17

2.244.974,43 2.993.299,24

2.244.974,43

5

7
8

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

ÒRGAN
EXECUTOR

CAMP

TOTALS ……………………………………………

360.568,23
2.993.299,24

Actuacions aprovades que es mantenen

Noves actuacions incorporades

Baixes

Modificacions

Segon Ratificar la sol.licitud de pròrroga del projecte de la Llei de Barris fins al 2020 instada en l’acord de
Ple de data 26.11.2015
Tercer Facultar expressament l’Alcaldia, o regidor a qui delegui, per a la tramitació i adopció de tots els
acords que siguin necessaris per l’execució de la proposta i fins a l’acabament de l’actuació.
Quart Facultar expressament la Secretaria Intervenció per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud a
través de l’EACAT i també per a la tramitació per correu ordinari que sigui necessària.

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

Cinquè Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns .
S’aprova per unanimitat , amb 6 vots favorables de CiU, 2 de MES i 1 de la CUP , el regidor ERC , no vota
s’absté.
Intervencions :
L’alcalde explica que es torna a passar una modificació de la Llei de Barris un any després del darrer
acord de modificació que va aprovar el Plenari, explica que la present és fruit de diversos canvis que
s’han produït en el govern de la Generalitat de Catalunya que fins gairebé 1 anys després no s’havia
pronunciat sobre la proposta municipal i ho ha fet amb un informe tècnic que versa sobre les dos punts
que avui són el fonament de la modificació.
1-

Justificar l’ampliació de l’àmbit d’actuació per incloure el Pavelló municipal a la Llei de Barris

2-

Simplificar la proposta per tal de poder iniciar les actuacions dins el 2017, pel que es mantenen
les propostes inicials d’actuació en les dues places cèntriques del poble .

Per altre banda la proposta també inclou la ratificació de la sol.licitud de pròrroga formalitzada en el
darrer acord per tal de disposar de 10 anys ( fins el 2020) per executar la Llei de Barris com al resta de
municipis d’altres convocatòries .
El regidor Lluis López del grup municipal de MES diu que està d’acord en que el 2017 serà un de feina a
nivell d’inversions pel municipi, que caldrà vetllar per incidir el menys possible en la vida dels ciutadans
atesa l’afectació de les actuacions en les places i el pavelló . la nostra voluntat és que sigui participatiu , i
engrescador pel poble. És important que el consistori aporti per al seu desenvolupament . Aprofita per
felicitar a la ex-regidora Núria López com a impulsora d’aquest projecte i que de ben segur estarà
encantada de poder col.laborar en el seu desenvolupament .
La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP manifestar el seu agraïment i reconeixement
a la ex-regidora Núria López . Manifesta la seva voluntat i satisfacció en que s’inclogui en un procés
participatiu.
L’alcalde agraeix molt la implicació i bones paraules del regidors i tal i com va manifestar-los en la
comissió informativa els insta a desenvolupar

en una comissió interna conjunta a més del processos

participatius que es duguin a terme a més de les dues comissions ja previstes en la Llei de barris que es
tornaran a activar en breu.
3er Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G
18/08/2016

Comunicació d’una activitat ramadera extensiva per autoconsum

12/09/2016

Sol·licitud de llicència urbanística per a substitució de construcció auxiliar

14/09/2016

Acord d’exempció d’Impost vehicles

16/09/2016

Comunicació d’una activitat esportiva i de lleure al Bac de la Riera

16/09/2016

Inici de l’expedient sancionador

21/09/2016

Concurs Floral de balcons i jardins

21/09/2016

Concurs de pintura rapida “Coll i Bardolet”

21/09/2016

Inici de l’expedient sancionador

22/09/2016
22/09/2016

Llicència urbanística per a l’obertura de la cala per a connexió de nous punts de
subministrament
Sobreseïment d’un procediment de protecció de la legalitat urbanística

22/09/2016

Sol·licitud de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut

23/09/2016

Sol·licitud subvencions per projectes susceptibles de rebre finançament Unió Europea

23/09/2016

Llicencia urbanística per millores en magatzem

23/09/2016

Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants

23/09/2016

Canvi de titularitat del nínxol

23/09/2016

Sol·licitud de subvenció per finança projecte de restauració , conservació i millora

23/09/2016

Acord d’exempció d’Impost vehicles

26/09/2016

Acord de bonificacions

26/09/2016

Convocatòria sessió ordinària del Ple

26/09/2016

Millora servei de cobrança de impostos i taxes que gestionen les oficines municipals

27/09/2016

Devolució de garantia dipositada amb motiu de obres de construcció

27/09/2016

Comunicació de la primera ocupació d’una nau industrial

28/09/2016

Sol·licitud de subvencions del projecte “Treball als Barris”

28/09/2016

Sol·licitud finançament “Actuacions de conservació i manteniment lleres publiques”

28/09/2016

Invalidesa de la comunicació d’una activitat ramadera per a autoconsum

28/09/2016

Pagaments publicitat programa Festa Major

28/09/2016

Resolució d’adjudicació aprofitament forestal de fustes de la forest d’utilitat pública

28/09/2016

Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern local

28/09/2016

Sol·licitud de recuperació de la jornada laboral ordinària per voluntat pròpia

28/09/2016

Comunicació d’una activitat d’explotació apícola

29/09/2016
29/09/2016

Ordre d’execució per la neteja de la vegetació de accés a un habitatge Onze de
setembre
Ordre d’execució per la neteja de la vegetació d’uns solars Carrer Teuleria

30/09/2016

Ordre d’execució per la neteja de la vegetació d’uns solars Vista Alegre

30/09/2016

Rescat de la concessió dels nínxols Cementiri Municipal

03/10/2016

Acord de bonificació d’Impost vehicles

03/10/2016

Ocupació via pública per festa major.

03/10/2016

Aprovació de la Junta de Conservació del polígon Niubó

03/10/2016

Acord d’exempció d’Impost vehicles

Assabentats
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, el president, Sr. Joan Manso i Bosoms,
aixeca la sessió sent les .20;35 hores, del qual com a secretària, en dono fe.
Vistiplau

La secretària

El president,
Joan Manso i Bosoms

Núria Charques Grífol

