ACTA 08/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
6 DE NOVEMBRE DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)

A Campdevànol,

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
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
Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms.

Inici: 20:05
Acabament: 20:24

Jaume García i Anglada (indep. ERC- La reunió té per objecte la celebració de
la sessió convocada en legal forma,
AM)
primera convocatòria.
Excusen:
Marta Bardulet Farrés (CiU)

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso, amb funcions
delegades per resolució de l’Alcaldia de data 21 d’octubre de 2014.
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. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
1.1. Proposta de sol· licitud de credencial de regidor a la Junta Electoral Central.
2n. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
2.1. Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances
reguladores dels tributs i dels preus públics municipals.
2.2. Ratificació de la modificació dels Estatuts reguladors del Consorci Ripollès
Desenvolupament.
3r. Propostes de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
3.1. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de
les Vies Verdes de Girona.

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

PROPOSTES:

1r. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública

1.1. Proposta de sol· licitud de credencial de regidor a la Junta Electoral Central
ANTECEDENTS
Amb data l1 de setembre de 2014 es va produir la defunció del regidor d’aquest
Ajuntament, senyor Juan Rivera López, de la formació PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM) .

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i la
Instrucció de la Junta electoral central de 10 de juliol de 2003, estableixen que quan es
produeixi la defunció d’algun regidor, aquest serà substituït per la següent persona que
figura en la llista electoral de la seva mateixa formació política.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Comunicar a la Junta Electoral Central la defunció del senyor Juan Rivera
López.
Segon. Sol· licitar de la Junta Electoral Central l’emissió i tramesa en el termini més
breu possible de la credencial a favor del senyor Adrià Vila Galán, persona designada
per la formació PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL
(PSC-PM) per tal que aquest pugui prendre possessió del càrrec davant del Ple
municipal.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica el tràmit que s’ha de seguir davant la Junta Electoral Central per a
substituir al regidor senyor Juan Rivera López.
VOTACIÓ
No havent-hi cap intervenció, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2n. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
2.1. Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances
reguladores dels tributs i dels preus públics municipals
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen les Ordenances
fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En aquest sentit, les modificacions
introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de
les previsions normatives esmentades anteriorment.
En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41 al 47
i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics; els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. L’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no
concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) del citat text refós.
L’aprovació provisional pel Ple, quant a l’expedient d’establiment i ordenació de preus
públics, que conté la memòria econòmic-financera i la redacció inicial de les
ordenances que regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per majoria simple i ha
de sotmetre’s a un període d’informació pública pel termini mínim de trenta dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè els interessats puguin presentar reclamacions o suggeriments
contra l’acord provisional;
L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions
és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació
s'haurà d'adoptar per majoria simple.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa
al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR provisionalment a partir de l’exercici de 2015, les modificacions de
les Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen a
l’annex d’aquest acord següents:
ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 2 . Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal· lacions i
obres
Ordenança fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’abastament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 17. Reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol
de les vies públiques
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus
municipals
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS

Annex 1. Preus públics per la utilització dels aparcaments públics municipals
Annex 3. Preus públics per la utilització de material divers de l’Ajuntament
Annex 6. Preus públics per ús de la piscina municipal
Segon. Exposar al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances
modificades, al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al· legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en
resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al· legacions i/o
reclamacions.
Tercer. Publicar l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2015 i regiran mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Quart. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret
94/1995, de 21 de febrer.

DELIBERACIONS
El Sr. Soler explica que les modificacions de les ordenances fiscals previstes per al
2015 són bàsicament modificacions de redactat o correccions, i que es mantenen i
congelen els impostos que afecten a la ciutadania de Campdevànol. En relació amb la
modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles explica que
s’afegeix la bonificació per a famílies monoparentals que fins ara ja s’aplicava a les
famílies nombroses. S’ha fet un refós de l’article 6e. de l’Ordenança reguladora de
l’ICIO. Pel que fa a la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua s’ha previst
un increment poc significatiu que representa 0,95 €/any en la tarifa domèstica i que no
afectarà a la tarifa social. Pel que fa la taxa per a usos privatius de les vies públiques
s’estableix una bonificació del 50% en les parades i atraccions fora de la festa Major,
en estades inferiors a 1 mes, per tal d’adaptar-se a les peticions d’ocupació per circ que
s’han recollit durant els darrers anys. En referència a la taxa pel servei de gestió de
residus municipals, s’anul·la la tarifa referida a les parades de la Festa Major i es
bonifica un 50% de la taxa durant el primer any de l’exercici d’una activitat, sense
necessitat de mantenir l’activitat durant un mínim de 3 anys. Es modifica el preu de la
targeta d’accés al torrent de la Cabana i d’aparcament de la font del Querol per tal
d’ajustar-la al preu de cost. S’estableixen noves tarifes per utilització de material del
que es disposa a l’Ajuntament i també una nova tarifa d’1 € per a l’entrada a la piscina
una hora bans del tancament amb l’objectiu de facilitar l’accés als usuaris al finalitzar la
jornada laboral.
La Sra. López manifesta que la modificació proposada està basada en la contenció en
el sentit de no repercutir més costos al ciutadà però creu que es podia haver treballat
més a fons alguns aspectes.
El Sr. Soler respon que si no hi ha hagut una modificació més a fons és perquè no hi
ha hagut una proposta consensuada entre tots i que ell ja els hi va demanar si tenien
propostes a fer.

La Sra. López respon que ells van fer una proposta i no s’ha gestionat. Continua dient
que és una proposta insuficient per temps de crisi i que per aquest motiu, el seu grup
s’abstindrà.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
majoria absoluta amb cinc vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

2.2. Ratificació de la modificació dels Estatuts reguladors del Consorci Ripollès
Desenvolupament
ANTECEDENTS
1. La Junta de govern del Consorci Ripollès Desenvolupament, en sessió de data 16
d’octubre de 2014, aprovà inicialment la modificació dels Estatuts reguladors del
Consorci Ripollès Desenvolupament, segons el text incorporat a l’expedient.
2. Amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), i com a conseqüència del canvi del
context social i econòmic de la comarca, es fa necessària la revisió i actualització
dels estatuts de l’entitat, així com del Pla d’acció, per adequar-los al nou context
normatiu, econòmic i social. Fruit d’aquesta revisió es proposa que el consorci passi
a ser denominat Agència de Desenvolupament del Ripollès com a ens aglutinador
de totes les iniciatives público-privades en matèria de dinamització econòmica de la
comarca, tenint en compte les sensibilitats i necessitats de les entitats i les
institucions del territori.
3. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), obliga a una adaptació estatutària
que cal adoptar dins d’aquest exercici i que comporta, entre d’altres, l’adscripció
del consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/92 en la redacció
donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Ripollès.
4. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, es proposa també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en
el règim, organització i funcionament intern.
5. L’Ajuntament de Campdevànol forma part del Consorci des de la seva creació.

FONAMENTS JURÍDICS
1. D’acord amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple de l’Ajuntament ha de ratificar
aquesta modificació en els mateixos termes que en el procediment d’aprovació.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci
Ripollès Desenvolupament, d’acord amb el text incorporat a l’expedient.
Segon. Delegar al Consorci Ripollès Desenvolupament per tal que, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Campdevànol, porti a terme la tramitació
administrativa de l’expedient de modificació.
Tercer. Donar trasllat d’acord acord al Consorci Ripollès Desenvolupament als efectes
oportuns.

DELIBERACIONS
L’alcalde explica que s’ha d’aprovar les modificacions abans de finalitzar l’any per tal
d’adaptar els estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i que aprofitant el tràmit
s’ha fet un replantejament de l’ens.
La Sra. López explica que, a l’espera de l’aprovació definitiva, el seu grup s’abstindrà
perquè no s’ha produït un debat a fons aprofitant la modificació dels estatuts i que es
recullen aspectes que s’ha demostrat fins ara que no funcionen.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
majoria absoluta amb cinc vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

3r. Propostes de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
3.1. Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci
de les Vies Verdes de Girona
Amb data 21 d’octubre de 2014 l’alcalde va dictar la resolució següent:
“Aprovació inicial proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies
Verdes de Girona
El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es regirà
pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir a
modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran d'adaptar-se a l'esmentada
normativa, determinant l'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim
orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o
dependent de la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de
setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la
LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del consell
d'administració i òrgans superiors de govern o administració.
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el
nombre màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta
previsió en els estatuts.
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació
dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de
manera centralitzada,
RESOLC:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes
de Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del
Consorci i 33 dissolució, que queden redactats com segueix:

" Article 3. Naturalesa
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i
està adscrita a la Diputació de Girona als efectes de la Disposició Addicional
vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la LRSAL, és de
caràcter voluntari, de naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica
pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i
activitats d'interès local o comú, dintre de l'àmbit de les seves finalitats
estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar actes d'administració i
de disposició de béns, formalitzar contractes, defensar judicialment i
extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a terme tots els actes
necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els
objectius establerts en els presents Estatuts i pot emprar qualsevol de les
formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local.
Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de
catorze vocals.
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen:
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots).
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del
seu titular, un altre diputat o diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la
seva plaça al Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per
l'Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la
vigència del seu mandat, l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha
d'exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu
antecessor o antecessora.
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció
1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat,
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En cas
que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de
carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars
de les quals els ha de nomenar el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les
funcionàries amb habilitació nacional que exerceixin llur càrrec en algun o
alguns dels ens locals consorciats.
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que doni
un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que
estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos

anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents.
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de
27 de desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi
podrà separar-se'n.
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea
General del Consorci.
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte
que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin
pertanyent al Consorci, al menys dues administracions o dues entitats o
organismes públics vinculats o que depenguin de més d'una Administració.
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la
quota de separació es calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent
els mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació. En el cas que el Consorci
hagi de procedir a la reducció de la plantilla de personal, motivat per la
separació d'un o varis membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral,
assumint en tot cas el membre o membres que se separin els efectes
indemnitzatoris corresponents.
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la
forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el
dret de separació si la quota és negativa.
Article 33. Dissolució
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat
b) Per acord unànime dels ens consorciats
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
e) Per incompliment de l'objecte
f) Per transformació del Consorci en un altre ens
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat
amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de
la majoria absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part dels
òrgans competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords
esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb
l'article anterior.
3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha
d'especificar la forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les
seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb la
ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a
les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del
Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del
Consorci, resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa."
Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu.

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies
Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Campdevànol, dels tràmits
d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una
vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant
i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin
necessaris.
Quart. Amb motiu de la urgència de la tramitació de l’expedient, per a facilitar que el 31
de desembre els Estatuts estiguin aprovats definitivament, es ratificarà el contingut
íntegre d’aquesta resolució de l’Alcaldia en la propera sessió de Ple que es celebri”.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 21 d’octubre de 2014, d’aprovació inicial de la
modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona en els articles 3
naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del Consorci i 33 dissolució.
DELIBERACIONS
L’alcalde explica els antecedents d’aquest acord i assenyala que de la mateixa manera
que en l’anterior acord és necessari aprovar les modificacions abans de finalitzar l’any
per tal d’adaptar els estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de desembre.
La Sra. López manifesta que aquest supòsit és diferent al de l’anterior acord de
modificació dels Estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament i que consideren
aquesta proposta correcta.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

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

El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso Bosoms

ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 2015

Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
•
En l’article 68è, SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES, on diu 2014 es modifica
per 2015 i en el darrer paràgraf de la lletra 1.b) on diu gener 2015 ha de dir
gener 2016.

Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
• Afegir al punt 3 de l’article 4t, exempcions o bonificacions, el següent: ”i/o
monoparentals”

Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora
de
l’Impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres
• Es modifica l’article 6è, beneficis fiscals de concessió potestativa, pel
següent:
“1. Es consideren construccions, instal· lacions i obres d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació les següents:
− De revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que
no requereixin projecte.
− Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai
de domini públic.
− Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats i obres destinades exclusivament a la supressió de
barreres arquitectòniques.
− Les obres de trasllat d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona
més adequada o polígon industrial del municipi.
El Ple de l’Ajuntament pot declarar d’especial interès o utilitat municipal, amb el vot
favorable de la majoria simple dels seus membres, altres construccions, instal· lacions i
obres no previstes en aquest apartat.
2. Es bonificarà la quota de les obres en els termes que s’indiquen:
a) 50 % de la quota tributària en les obres i instal· lacions necessàries per al trasllat
d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o polígon
industrial del municipi.
b) 90 % de la quota tributària en les obres següents:
− De revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que
no requereixin projecte.
− Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai
de domini públic.
− Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats i obres destinades exclusivament a la supressió de
barreres arquitectòniques.
− La resta de construccions, instal· lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon
aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la sol· licitud prèvia del subjecte
passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Els subjectes passius no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut un requeriment
previ per part de l’Ajuntament.”
Ordenança Fiscal núm.8

reguladora de la taxa per la prestació del servei

d’abastament d’aigua
•

De l’article 4t, base imposable i quotes es modifiquen les quotes de servei
següents:
Domèstic

•

12,98
€/trim
Industrial, comerç i obres
24,54
€/trim
Cànon
proteccions
contra
52,05
incendis
€/trim
De l’article 4t, base imposable i quotes s’afegeixen les taxes següents:
concepte
Fiança
Gestió devolució rebuts

Ordenança Fiscal núm.17
•

TARIFA
12,02 €
3,50 €

reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o
vol de les vies públiques

Es modifica l’apartat 6, de l’article 5è, beneficis fiscals, pel següent:

“6.- S’estableix una bonificació del 50% en les parades i atraccions fora de la Festa
Major previstes en els apartats a) b) i d) de l’article següent, sempre que l’estada sigui
inferior a 1 mes”
•

Es modifiquen les tarifes dels apartats b) i d) de l’article 6, quota tributaria, pel
següent:

b) Per parades, fires, mostres, estants d’exposició i altres
parades de venda
Fins a 4 ml
A partir de 4 ml
En estades superiors a 1 mes (parades fins a 10 ml)
d) Per parades FESTA MAJOR atraccions:
•

12,50 €/dia
3,50 €/ml/dia
100,00 €/mes

Fins a 150 m2..............
•

De 151 a300 m2.........

•

De 301 a450 m2.........

Per ocupació de pàrquing de caravanes dels firaires pels
dies de Festa Major

Ordenança Fiscal núm.20

Taxa pel servei
municipals

1,00 €/m2/dia
0,63 €/m2/dia
0,45€/m2/dia
50,00€/caravana

de

gestió

de

residus

•

S’anul· la la tarifa referida a les parades de la Festa Major de l’article 11, quota
tributària.

•

Es modifica el punt 1 de l’apartat II, taxa pel servei complementari de recollida,
transports i tractament dels residus comercials, pel següent:

“1.- Durant el primer any de l’exercici d’una activitat nova gaudirà del 50% de
bonificació en la taxa d’escombraries.”
“ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS PÚBLICS
MUNICIPALS
•

Es modifica el preu per expedició de targeta d’accés, quedant en 7,00 €

“ANNEX 3. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL DIVERS DE
L’AJUNTAMENT
•

S’afegeix la tarifa següent:
Ús privatiu
unitat i dia
Ús privatiu
Ús privatiu
Ús privatiu

de projector de la sala polivalent, per

20,00 €

d’ordinadors, per unitat i dia
de cadafal, per m2
carrosses, per unitat i dia

10,00 €
3,00 €
100,00
€
0,85 €
0,75 €
0,80 €

Plafons per exposicions, per unitat i dia
Ús privatiu de tanques, per unitat i dia
Ús privatiu de focus, per unitat i dia

ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
•

S’afegeix una nova tarifa per dia:

Per entrada a la piscina una hora abans del tancament

1,00 €

