ACTA 09/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
25 DE NOVEMBRE DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)

A Campdevànol,
Inici: 20:10
Acabament: 21:10

Es reuneixen en la Sala de Sessions
de la seu de l’Ajuntament els
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC- regidors/es que consten al marge,
sota la Presidència del seu titular
PM)
l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC- La reunió té per objecte la celebració
PM)
de la sessió convocada en legal
Jaume García i Anglada (indep.
ERC-AM)

forma, primera convocatòria.

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de les actes de les sessions de 25/09/2014 i 06/11/2014
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acceptació del desenvolupament de les actuacions en matèria de joventut
2.2 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la
nova denominació Consorci del Ter)
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Aprovació de la modificació del pressupost de l’exercici de 2014
4t. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
4.1 Acord de modificació de l’acord plenari de 26 de febrer de 2010 en relació
amb la cessió del domini del solar destinat a la construcció i posada en
funcionament de la nova escola de Campdevànol
5è. Mocions dels grups municipals
5.1 Aprovació d’una declaració institucional de rebuig a la LOMCE
5.2 Manifest en motiu del 25N, dia contra la violència de gènere. A tu també
t’afecta!

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 dels convenis i contractacions
6.4 Informació de l’equip de govern per àrees
6.5 Precs i preguntes

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

1r .Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
- Ple ordinari, núm. 7, de 25-09-2014
- Ple extraordinari, núm. 8, de 06-11-2014
L’acta s’aprova per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acceptació del desenvolupament de les actuacions en matèria de joventut,
d’acord amb les condicions que figuren en el contracte programa 2014-2015
I. El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar, en la sessió de
data 21 de juliol de 2014, el Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal
del Ripollès en matèria de polítiques de joventut, que té per objecte la concreció de la
col·laboració en matèria de Joventut a la comarca del Ripollès.
II. En data 23 de juliol de 2014 es va formalitzar la signatura del contracte programa
2014-2015 esmentat, que té previst, per a l'any 2014, l'aplicació dels serveis i
programes següents:
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya
delegades als ens locals:
o

Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de
joventut.

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes:
o
o
o

Fitxa 32. Servei de suport a les oficines joves.
Fitxa 33. Servei de Tècnics Compartits per al desenvolupament del
projecte “Territori” que dóna suport directe als plans locals de joventut.
Fitxa 34. Programa d’activitats de desenvolupament dels projectes per a
joves dels plans comarcals de joventut.

III. El pacte quart del Contracte programa 2014-2015 preveu que el municipis que
participen en el desenvolupament dels programes inclosos en el marc d'aquest
Contracte hauran de trametre al Consell Comarcal el certificat emès pel seu secretari,
traslladant l'Acord del Ple o de l'òrgan competent que correspongui, conforme
accepten desenvolupar les actuacions en matèria de Joventut.
Per tot l'exposat, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Acceptar el desenvolupament de les actuacions en matèria de Joventut,
d’acord amb les condicions que figuren en el Contracte programa 2014 – 2015 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i
Família i el Consell Comarcal del Ripollès en matèria de polítiques de joventut.
Segon. Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per al seu
coneixement i als efectes oportuns
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord i diu que és un acord necessari pel
desenvolupament del Contracte programa 2014 – 2015 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Ripollès en matèria de polítiques de joventut.
La Sra. López destaca la tasca la bona tasca que porten a terme les tècniques de
joventut i diu que li sembla que les actuacions previstes al Contracte programa són
massa genèriques i que caldria concretar.
L’Alcalde manifesta que traslladarà aquesta proposta al Consell Comarcal.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
2.2 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova
denominació Consorci del Ter)
Fets
1. Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens
integrat per diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el
conjunt de les quals té com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de
possibilitar unes actuacions de planificació, promoció i altres iniciatives vinculades
al riu coordinades entre tots els municipis de la vora del riu i de la seva àrea
d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que comportarien les
actuacions aïllades per part de cada municipi. És voluntat de seguir mantenint
aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de la participació en aquest
ens.
2. 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 altres, l’adscripció del
Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció
donada per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de Girona, atenent a la

major aportació anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest
ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en
l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat
previstos normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici
pressupostari, d’acord amb la disposició esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també
l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en
el règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i
es recull finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement
Consorci del Ter, a diferència del nom originari Consorci Alba-Ter.
4. En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre es va
acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública
preceptiva per un període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de
modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de
recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat
sense que, en essència, s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la
ratificació de la modificació per part de tots els ens consorciats.
Fonaments de dret
1. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.
2. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre
altres, el règim i els estatus.
3. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament
i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del
Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta
amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels
ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes
formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
4. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta
organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
estableix que els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública
d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que
estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens
d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser
funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball
de les administracions participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les
retribucions com a màxim equivalents als d’aquella.
5. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa
que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1
de gener de 2015.
6. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2
ROAS.
7. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987,
informes que consten a l’expedient.
8. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que
determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre
altres, del ROF.
ACORDS
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels
següents:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per
acord plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova
denominació Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que
l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord i detalla les principals modificacions
als estatuts del Consorci.
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 Aprovació de la modificació del pressupost de l’exercici de 2014
La Diputació de Girona, mitjançant resolució de data 19 d’agost, ha atorgat a
l’Ajuntament de Campdevànol una subvenció de 50.000,00 euros per a l’execució de
l’obra de la “Instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels
vestidors del camp de futbol”. En data 10 de novembre, l’Ajuntament ha adjudicat
aquesta obra per import de 67.881,00 euros. Per la qual cosa, cal procedir a la
modificació del pressupost incrementant aquesta partida en 18.000,00 euros, els quals
provenen de l’excés de finançament mitjançant crèdit de les obres “Millora de la
seguretat viària de les urbanitzacions del Castell i Vistalegre” i “Millora del ferm de les
zones altres i centre del municipi”.
En el pressupost inicial de l’Ajuntament de Campdevànol per a l’any 2014 es va
preveure l’obra de “Reforma dels vestuaris del camp de futbol”. En l’execució
d’aquesta obra han sorgit una sèrie d’imprevistos que estan incrementant el cost del
projecte, entre els quals es destaquen els encofrats en el fonament, canvi de fusteries
exteriors inicialment no considerades, majors mesures de seguretat, canvi en el
sistema de subministrament d’aigua, calefacció i aigua calenta sanitària. Alhora, cal

tenir en compte que DIPSALUT ha subvencionat en 22.111,03 euros l’adequació del
sistema de subministrament d’aigua i aigua calenta sanitària.
En tercer lloc, en els darrers mesos s’han produït diversos imprevistos no ajornables
en la xarxa de clavegueram municipal, els quals impliquen la necessitat d’ampliar el
crèdit previst en la partida de “Programa de manteniment i millora del clavegueram”
per a fer front a les obres d’adequació necessàries.
En data 20 de novembre, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
En data 20 de novembre es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment
d’Avaluació de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i en data 20 de novembre la
Intervenció va informar favorablement la proposta d’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe de Secretaria de data 20
de novembre, es proposa al Ple l’adopció del següent
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 8/2014,
en les modalitats de suplement i transferència de crèdit per finançar despeses
d’inversió i manteniment.
Altes en aplicacions de despeses
Aplicacions pressupostàries
Descripció
Supl Caldera biomassa vestuaris
172
62303
.
camp de futbol
Supl Reforma vestuaris camp de
342
61904
.
futbol
Tran Reforma vestuaris camp de
342
61904
.
futbol
Tran Programa de manteniment i
163
21005
.
millora del clavegueram
TOTAL DESPESES
Baixes en aplicacions de despeses
Aplicacions pressupostàries
Descripció
Millora de la seguretat viària
Supl
130
61901
urbanitzacions del Castell i
.
Vistalegre
Millora del ferm de les
Supl
155
61902
zones altres i centre del
.
municipi
Tran Interessos de pòlisses de
011
31001
.
crèdit
TOTAL DESPESES

Euros
18.000,00
2.000,00
13.000,00
6.000,00
39.000,00

Euros
5.000,00

15.000,00
19.000,00
39.000,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis, pel termini de quinze dies a
comptar des de la publicació al BOP, durant els quals els interessats podran examinarlo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord, en concret, detalla que en relació
amb la instal.lació de la caldera de biomassa als vestuaris del camp de futbol, la
Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 50.00,00 euros, el cost inicial del
projecte eren 84.000,00 euros, però s’ha adjudicat per 68.000,00 euros, per tant, cal
completar la subvenció en 18.000,00 euros; en relació amb les obres de reforma dels
vestuaris del camp de futbol per circumstàncies tècniques s’han produït diverses
variacions del projecte que es calculen per un import d’ aproximadament 15.000,00
euros; i en relació amb el programa de manteniment i millora del clavegueram, informa
que s’han detectat en les últimes setmanes unes situacions d’urgència que cal arranjar
de forma urgent i per la qual cosa cal dotar la partida pressupostària en 6.000,00
euros. Els diners per finançar aquests increments provenen de sobrants de pòlisses de
crèdit d’altres inversions, perquè la Diputació ha atorgat noves subvencions, i de la
baixada dels interessos de préstecs.
La Sra. López manifesta que el seu grup municipal s’abstindrà igual com van fer en el
pressupost, i afegeix que demanar crèdits permet que l’Ajuntament pugui realitzar
inversions. Aquests crèdits ascendeixen a 250.000,00 euros la qual cosa implica un
endeutament del 70%. Finalment, manifesta que hi h dos aspectes que els fan dubtar,
un és la desviació que s’ha produït en les obres del camp de futbol i l’altra que tenen la
percepció que el préstec pont s’està destinant a una altra obra.
L’Alcalde manifesta que la desviació de les obres dels vestidors no prové del
pressupost de l’obra, sinó que són actuacions extres que no responen al projecte
principal. La desviació de les partides incloses en el projecte és d’aproximadament
1.000,00 euros. En relació amb el destí del préstec, el motiu és que s’han obtingut més
subvencions que les inicialment previstes i, llavors, els diners que sobren del préstec
concedit s’apliquen a altres obres.
La Sra. López diu que no voten en contra en aquest acord perquè creuen important
fer inversions i que el tècnic director d’obra ha fet una bona feina, només volen posar
de manifest la resistència que hi ha hagut en aquesta legislatura per demanar crèdits.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
majoria amb sis vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

4t. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
4.1 Acord de modificació de l’acord plenari de 26 de febrer de 2010 en relació
amb la cessió del domini del solar destinat a la construcció i posada en
funcionament de la nova escola de Campdevànol

El Ple de la Corporació en la seva sessió de 26 de febrer de 2010, entre d’altres va
adoptar l’acord de cedir a la Generalitat de Catalunya un solar de 3.487,85 m2 al carrer
Puigmal, per a la construcció d’una nova escola.

Atès l’escrit del Departament d’Ensenyament de data 23 d’octubre de 2014, pel qual es
comunica que el Govern de la Generalitat de Catalunya no va acceptar la cessió feta i
que aquesta actuació no es durà a terme per l’empresa pública ICF-Equipaments, sinó

que va a càrrec del pressupost del Departament d’Ensenyament, es fa necessari
modificar l’acord plenari abans esmentat i completar-ho amb un nou acord, d’acord
amb els criteris de la construcció i propietat municipal de la mateixa, un cop finalitzada.
Per tot l’exposat,
S’ACORDA:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord plenari de data 26 de febrer de 2010, pel qual
es cedia el domini a la Generalitat de Catalunya del solar de 3.847,85 m2, als efectes
de la construcció i posada en funcionament de la nova escola de Campdevànol.
SEGON.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament, el solar inscrit com a
finca registral independent, que es descriu tot seguit, per destinar-lo a la construcció i
posada en funcionament de l’Escola:
“URBANA. Finca de 3.847,85 metres quadrats; limita: Nord, amb carrer Damià
de la Farga mitjançant vial púbic; Sud, amb resta de parcel.la municipal que es
dirà; amb edifici de la Comunitat de Propietaris del C. Prat, 17 i amb propietat
de Candida i Mercedes Espelt; Est, amb riu Freser, mitjançant vial públic i zona
verda i edifici de la Comunitat de Propietaris del C. Prat, 17; Oest, amb carrer
Puigmal.”
Inscripció: figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Campdevànol, en el
Registre de la Propietat de Ripoll, al tom 1650, llibre 80, foli 16, finca 3371.
La seva referència cadastral és: 1552412DG3715S0001EG
TERCER.- Deixar sense efecte la clàusula segona de l’acord plenari de 26 de febrer
de 2010, atès el contingut de l’escrit del Departament d’Ensenyament de 23 d’octubre
d’enguany.
QUART.- Deixar vigents les clàusules tercera i quarta de l’acord plenari de 26 de
febrer de 2010.
CINQUÈ.- Deixar sense efecte la clàusula cinquena, substituint-la pel redactat
següent:
Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del
municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu a favor del Departament
d’Ensenyament i anirà a càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment,
neteja, subministraments i conserge, en el cas que se’n disposi.
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una
finalitat diferent a la educativa, sense l’autorització prèvia del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb el corresponent expedient administratiu
d’autorització prèvia a la desafectació.
SISÈ.- Deixar sense efecte la clàusula sisena, substituint-la pel redactat següent:
L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per
la normativa vigent.
SISÈ.- Es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present
acord.
DELIBERACIONS

L’Alcalde explica que amb l’acord de tots els grups municipals es retira aquest acord
de l’ordre del dia perquè alguns aspectes no han quedat clars i cal negociar amb el
Departament.
La Sra. López diu que aquest és un tema prioritari pel municipi i que hi ha alguns
aspectes que no han quedat ben lligats ni tancats. Afegeix que no volen aturar en cap
cas el projecte, que en cas que es produeixi alguna reunió amb el Departament, ells no
tindrien cap problema en assistir-hi i, si un cop negociat, és necessari convocar un ple
extraordinari i urgent no tindran cap objecció.
L’Alcalde informa que les obres estan en fase de licitació i es preveu que durant el
mes de gener es formalitzi el contracte.
La Sra. López diu que esperen que en el pressupost de la Generalitat per al 2015 hi
hagi pressupost per fer front a aquesta obra.
L’Alcalde afegeix que el Departament els va informar que sí que estava previst i
confiem que així sigui.

5è. Mocions dels grups municipals
5.1 Aprovació d’una declaració institucional de rebuig a la LOMCE
Atès que l’aprovació de la Llei d'educació (LOMCE) suposa, entre d’altres coses:
− Obrir la porta a la privatització de l’educació pública.
− Atacar el model d'immersió escolar vigent a Catalunya, un model d’èxit des de fa
30 anys, i menystenir el català qualificant-lo d’assignatura “específica”.
− Centralitzar i espanyolitzar el sistema educatiu.
− Obrir la porta a una selecció prematura entre els alumnes.
− Recuperar l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de religió
catòlica i una altra assignatura que s'anomenarà “Valores Sociales y Cívicos”. Això
suposa una greu vulneració del què el Tribunal Suprem ha establert reconeixent el
dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa concreta a l’assignatura de
religió.
− Atemptar contra el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i
professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan
consultiu sense cap capacitat decisòria.
Per tots aquests motius i d’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i
101.1 del Reglament Orgànic Municipal, l’Ajuntament de Campdevànol vol manifestar,
de nou, el seu posicionament i aprovar la següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
1. Que el Ple de l’Ajuntament de Campdevànol considera que la nova Llei
d'educació (LOMCE) del ministre Wert és inacceptable perquè proposa una
contrareforma educativa retrògrada, recentralitzadora i inútil que vulnera les
competències en matèria d’educació recollides en l’Estatut d’Autonomia i la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC).
2. Que el Ple de l’Ajuntament de Campdevànol manifesta que donarà suport a la
comunitat educativa del municipi en totes aquelles accions de caràcter
reivindicatiu, i pacífic, i de desobediència a la LOMCE que tinguin per objectiu
garantir l’educació pública, de qualitat i en català.

DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que aquesta moció és per mostrar el rebuig del consistori a la
LOMCE.
La Sra. López diu que el seu grup dóna ple suport a aquesta moció, però demana que
es canviï la paraula districte per municipi.
L’Alcalde accepta aquest canvi.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
5.2 Manifest en motiu del 25N, dia contra la violència de gènere. A tu també
t’afecta!
Parlem de violència de gènere i estem fent referència a aquella violència masclista,
sexista, que té el seu origen en la desigualtat sexual. Parlem de violència de gènere i
la major part de la societat sent repulsió, indignació, frustració i fins i tot incomprensió.
I quan es parla de violència de gènere, la majoria de persones pensa en les darreres
morts de dones a mans d’homes, i s’hi sent solidària, comprenent la situació com un
problema social.
Avui dia, es comença a entendre que no cal arribar a una pallissa per parlar de
violència de gènere. Que el terror psicològic, l’abús o l’assetjament sexual són sense
cap dubte formes clares de violència masclista que es donen en major mesura que les
agressions físiques que surten als mitjans de comunicació. Veiem, així, que aquesta
violència de gènere afecta moltes més dones de les que diuen les estadístiques
oficials.
A aquestes alçades cal, però, fer un pas endavant, superant les limitacions pròpies del
feminisme institucional. Cal comprendre que aquests casos de violència sexista que es
donen en l’àmbit de les relacions de parella, només són la punta d’un gran iceberg.
Són la punta que els mitjans de comunicació visualitzen en les seves cròniques de
successos. La part invisible, però, és encara més esfereïdora, ja que ens afecta de
manera directa a la majoria de dones. Ens referim a totes les situacions que atempten
contra la nostra salut física, psíquica i emocional, i que estan completament
normalitzades, o fins i tot justificades.
Quan patim pressió estètica, que condueix a obsessions, a malalties i fins i tot a la
mort, a dones cada vegada més joves, però també més grans. Quan fem un esforç
etern per a assolir una imatge que s’aproximi a l’estereotip impossible amb el que
se’ns bombardeja; ESTEM PATINT VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Quan sentim por d’anar soles pel carrer pensant que podem ser víctimes d’una
agressió sexual. Quan evitem passar a prop de grups d’homes, perquè no volem ser
objectes de les seves mirades. Quan directament ens sentim vexades per comentaris
grollers sobre el nostre cos, ESTEM PATINT VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Quan som insultades per la nostra conducta sexual, ja sigui perquè volem mantenir
moltes relacions, no seguim un patró heterosexual en les nostres relacions o perquè

no ens ve de gust mantenir-ne. Quan algú ens ‘fot mà’, ESTEM PATINT VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.
Quan cobrem menys que els nostres companys a la feina, quan hem de realitzar
dobles jornades perquè a casa ningú més fa les tasques domèstiques, quan ens
sembla que no tenim ni un minut per nosaltres. Quan cobrem pensions miserables,
quan assistim a una feminització de la pobresa, ESTEM PATINT VIOLÈNCIA DE
GÈNERE.
Quan el talibanisme catòlic és capaç d’anar a clíniques per a coaccionar professionals
i dones que han triat lliurement sobre el seu propi cos, ESTEM PATINT VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.
D’exemples de violències normalitzades, que no són denunciades pels mitjans de
comunicació ni anomenades per la classe política institucional, en tenim molts més.
Només cal que revisem el nostre dia a dia per a adonar-nos de quan patim abusos
contra la nostra seguretat i autoestima, pel fet d’haver nascut dones en una societat
que avui segueix sent masclista.
És per això que emplacem a totes les persones a qüestionar-vos el seu paper en la
perpetuació de totes aquestes formes de violència que coarten el nostre dia a dia.
Emplacem a homes i dones a deixar enrere la visió reduccionista del què és la
violència de gènere, que s’ofereix des de les institucions i el feminisme formal. Perquè
cada vegada que no responem a una agressió masclista, sigui del tipus que sigui,
l’estem perpetuant.
La única solució és la desobediència al patriarcat, aquesta estructura de poder
masclista que impera a la nostra societat i que ens sotmet a totes les formes possibles
de violència. Per això, el 25 de Novembre ha de ser un dia per recordar totes les
víctimes mortals de la violència sexista, però també ha de ser un dia per apoderar-nos
i responsabilitzar-nos dels nostres cossos, dels nostres drets i de les nostres accions.
La jornada del 25 de novembre ha de servir per construir des d’ara un dia a dia sense
sexismes, sense masclismes, tant en situacions quotidianes com en qüestions
estructurals econòmiques i socials.
A tu també t’afecta! PLANTEM CARA!
DELIBERACIONS
L’Alcalde dóna la paraula a la Sra. López.
La Sra. López diu que és el manifest que la CUP va llegir el dia 25 de novembre a la
plaça durant l’acte organitzat per l’AMPA de l’Escola i la de la Llar d’infants.
L’Alcalde destaca i agraeix la tasca que porten a terme les AMPA.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

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:
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
15/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
18/09/2014
19/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
04/10/2014
04/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
07/10/2014

Autorització a Lupotto’s Atraccions CB per a la instal·lació d’una atracció
per la festa major.
Autorització a Atraccions Fernández Lupotto SCP per a la instal·lació
d’una atracció per la festa major.
Liquidació complementària a Joan Viñas de la llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge.
Concessió llicència obres a Jaume Forment per arranjament coberta.
Autorització a Juana Tirado Aranda per a la instal·lació d’una parada per la
festa major.
Aprovació Pla de seguretat obres millora seguretat vial.
Autorització a Janet Canals per a la instal·lació d’una parada per la festa
major.
Concessió llicència obres a Francisco Caro per rehabilitació habitatge.
Declaració caducitat expedient de protecció de la legalitat urbanística de
Francisco Caro.
Convocatòria ordinària del ple.
Autorització a Montserrat Ramos per instal·lació xurreria durant la festa
major.
Concessió ajut econòmic a Fundació Oncolliga Girona per col·laborar en
l’Oncotrait.
Pagament premis concurs pintura ràpida.
Concessió llicència obres a Albert Malagelada per reforma habitatge.
Reconeixement trienni a Mohamed Mohna.
Reconeixement trienni a Francisco Teixidor.
Sancions trànsit.
Concessió dret funerari nínxols a Rosa Perearnau.
Comunicació activitat de venda a nom de Pol Calaf.
Gratificacions nòmina setembre.
Denegació llicència obres per tancament parcel.la a M Rosa Tallant.
Nomenaments Consulta 9N.
Concessió llicència obres a Rosa Comas per tancament entre patis.
Concessió llicència obres a Raquel Cunill per pavimentar terra.
Concessió llicència obres a Raymon Sanjaume per arranjament coberta.
Concessió llicència obres a Josep Colell per tancament alumini porxo.
Concessió llicència obres a Teresa Cuy per modificació de mobiliari i
pintura de local.
Aprovació pla de seguretat obra millora ferm.
Gratificacions nòmina de setembre.
Abonament vals firaires festa major.
Devolució IVTM a Núria Estany.
Baixa servei escombraries comercials a Enriqueta Vilalta.
Liquidacions plus vàlues.
Bonificació IVTM a Àngel Xarles.
Concessió llicència obres a Josefa del Angel per reforma bany.
Concessió llicència obres a Esteve Viñas per posar paviment de gres.
Concessió llicència obres a M Rosa Tallant per treure cel ras.
Assabentat activitat innòcua ramadera a Can Bach.
Desestimació al.legació sanció trànsit a Marc Serra.

09/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
15/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
24/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
03/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
10/11/2014
10/11/2001
10/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014

Sancions trànsit.
Adjudicació contracte arranjament camí Torrent de la Cabana.
Adjudicació contracte consultoria ordenació espais font del Quero i Torrent
de la Cabana.
Concessió llicència obres a Albert Malagelada per reforma de local
comercial.
Concessió llicència urbanística per constitució règim propietat horitzontal a
Núria Font Turrats.
Aprovació tarifa social subministrament d’aigua.
Bonificació IVTM a Joan Companyo.
Modificació de Pressupost 6/2014.
Traspàs concessió nínxol a favor de José Mora.
Bonificació IVTM a M Teresa Sánchez.
Concessió de nínxol a favor de Manuel Sánchez.
Arxiu expedient neteja vegetació solar a Conforsa.
Delegació de competències de secretaria intervenció a Montserrat Borrull.
Anul·lació deute conservació nínxol.
Reconeixement trienni antiguitat a Rosa Sánchez.
Concessió llicència obres a Margarita Colomer per rehabilitació coberta.
Aprovació inicial proposta modificació estatuts Consorci Vies Verdes.
Modificació rebut tinença gossos perillosos a Carmen Higueras.
Pagament factura a Excavacions Lluís Icart SL per treballs realitzats al
camí del torrent de la Cabana.
Baixes d’ofici del padró municipal d’habitants.
Abonament vals atraccions festa major.
Gratificacions nòmina octubre.
Ajuts per a estudis fills de treballadors.
Sancions trànsit.
Ordre execució neteja solars.
Devolució liquidació tinença gossos a Maria Rebollo Domingo.
Adjudicació contracte equip informàtic a Beep.
Convocatòria ordinària del Ple.
Exempció IVTM a Inés Plana Balderich.
Devolució liquidació tinença gossos a Ana I López Morales.
Concessió llicència obres a Gemma Vidal per construcció obrador i
magatzem als Camps del Reguer.
Ordre execució neteja vegetació solar Ctra. Gombrèn 11.
Ordre execució neteja vegetació solar Av. Catalunya.
Liquidacions per ocupació via pública.
Sancions trànsit.
Denegació compensació liquidació IBI a Maria Graells.
Ordre execució reparació sostre carrer Raval. 15 1.
Liquidacions obres connexió xarxa clavegueram.
Exempció IVTM a Araceli Higueras.
Augment jornada laboral a l’arquitecte tècnica.
Devolució liquidació tinença gossos.
Bonificació IVTM a Josep Sellas.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Sílvia Almar.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Rosa i Antònia Blanch.
Renúncia concessió nínxol de Dolors Casas i Carme Pujol.
Reconeixement de trienni d’antiguitat a Xavier Bea.
Compensació IBI a Pontarró SL.
Liquidacions ocupació via pública.

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. 28 de 15 de setembre de 2014
Núm. 29 de 29 de setembre de 2010
Núm. 30 de 13 d’octubre de 2014
Núm. 31 de 27 d’octubre de 2014
El Ple en queda assabentat.
6.3 Donar compte dels convenis i contractacions
6.3.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
Es dóna compte dels següents contractes:
− Contractació dels treballs d’arranjament del camí del Torrent de la Cabana per
import de 7.520,15 euros (IVA inclòs).
− Contractació dels serveis de redacció d’un pla d’actuació per a l’ordenació dels
espais de la font del Querol i del Torrent de la Cabana per import de 17.659,95
euros (IVA inclòs).
− Contractació de subministrament d’equipament informàtic per import de 1.804,84
euros (IVA inclòs).
− Contractació de la instal·lació d’una caldera de biomassa als dels vestidors del
camp de futbol per import de 67.881,00 euros (IVA inclòs).
El Ple en queda assabentat.
6.3.2 Donar compte de les subvencions sol·licitades i concedides
Es dóna compte de la relació de subvencions concedides:
− Concessió d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya, dins dels projectes
de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, per a l’organització de la segona
Biennal del Metall per import de 4.500,00 euros.
− Concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona per a l’organització de la
segona Biennal del Metall per import de 1.750,00 euros.
− Concessió d’una subvenció de DIPSALUT per millores als vestidors del camp
de futbol municipal per tal de minimitzar els riscos de transmissió de la
legionel.la per import de 22.111,03 euros.
− Concessió d’una subvenció de DIPSALUT per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes per import de 4.107,25 euros.
− Concessió d’una subvenció de DIPSALUT per realitzar activitats de promoció
de la salut per import de 747,20 euros.
− Concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona pel condicionament de la
pedrera de l’Herant com a circuit de motocròs per import de 4.000,00 euros.
− Concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona per a les despeses de
funcionament de la llar d’infants curs 2013-2014 per import de 58.625,00 euros.
Es dóna compte de la relació de subvencions sol·licitades:
− Sol·licitud de subvenció de la pròrroga de la contractació de la tècnica de
“Treball als Barris 2014”.
El Ple en queda assabentat.

6.3.3 Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos
Es dóna compte de la relació de convenis formalitzats:
− Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci de
Benestar Social del Ripollès, per a gestionar els ajuts destinats a persones
físiques del municipi de Campdevànol que es trobin en situació o risc d’exclusió
social.
− Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol, el Consell
Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament, pel
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia que transcorren pel municipi de
Campdevànol.
El Ple en queda assabentat.
6.4 Informació de l’equip de govern per àrees
L’Alcalde diu que la legislatura va començar de manera que les entitats locals estaven
en una situació financera pèssima. Amb l’ajuda de la Diputació, a través de
subvencions, aquesta situació ha anat millorant en totes les àrees i per això s’han
pogut fer diverses obres. Seguidament, fa un resum de les obres que s’estan
executant i la situació en què es troben actualment.
El Sr. Garcia afegeix que, en relació amb les obres dels vestuaris, aquesta era una
necessitat de la gent del futbol i una prioritat pel municipi.
6.5 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
− En relació amb el reasfaltat del carrer Major, el seu grup considera que ha estat
una ll`stima que no s’hagin pogut utilitzar els diners de la Llei de barris perquè en
quant a serveis encara hi ha mancances molt importants. Manifesta que és una
actuació que beneficia a tots els veïns i creuen que l’Ajuntament hauria d’haver
avançat els diners per fer aquesta obra encara que el Departament no pogués
pagar ràpidament.
− En relació amb el futur turístic del municipi, manifesta que creuen que no hi ha una
política gaire definida del futur turístic del municipi i que tot i que valoren
positivament el procés de participació ciutadana que s’està fent, volen saber si se’n
farà altres.
− En relació amb reasfaltat del barri de Sant Cristòfol, creuen que s’hauria de
solucionar el punt conflictiu que encara hi ha quan es surt del pont i s’entra al barri.
− En relació amb el tancament del carrer Pompeu Fabra, creuen que s’hauria
d’estudiar la possibilitat de fer tancaments en dies puntuals per veure si funciona o
no.
− Finalment, en relació amb la biennal, creuen que tot i que s’han aconseguit
diverses subvencions, el cost de 24.000,00 euros és molt elevat i pensen que és
una fira molt especialitzada i que caldria fer una replantejament perquè sigui molt
més pensada per la gent del poble.
L’Alcalde diu que en relació amb el carrer Major i la Llei de barris no comparteixen el
plantejament. Tot i que considera que sí que és necessari, la situació no permet cap
altra cosa, ja que hi ha uns diners concedits però que no se’n pot disposar perquè la
Generalitat ja ha advertit que no els pagaria, i la capacitat pressupostària de
l’Ajuntament no permet fer un préstec d’aquestes dimensions. El reasfaltat, tot i no ser

una mesura definitiva, és un benefici pel poble. Cal ser molt conscients de la situació
actual i quan la situació ho permeti es podrà executar, però també cal tenir en compte
que es tracta d’una obra que té una durada d’un any i que provocarà molts problemes
als veïns.
El Sr. Soler, en relació amb el futur turístic del municipi, manifesta que no entén en
què es refereix ja que Campdevànol és el quart municipi de la comarca que recapta
més taxes. Actualment, hi ha diversos focus de tensió que cal abordar entre tots.
L’Alcalde, en relació amb la resta de precs i preguntes, manifesta el següent:
− El pas de Sant Cristòfol no es va pintar perquè els serveis tècnics van considerar
que calia fer un estudi més acurat.
− Pel que fa al tancament del carrer Pompeu Fabra, no es tanquen a cap solució, la
Junta va prendre un acord en base a una informació del serveis tècnics perquè es
tracta d’un vial prioritari segons el Pla de viabilitat, però estan d’acord que cal
trobar una solució entre tots, comerciants i veïns inclosos.
− Finalment, explica que la biennal és una actuació que es fa cada dos anys que ve
a substituir quatre activitats anteriors. El plantejament és associar-la al món del
metall i l’assistència en general va ser molt important, tot i que es van haver de
replantejar algunes activitats perquè hi havia partit del Barça Madrid, i tot i que
sigui trist que s’hagi de fer per un motiu com aquest, cal fer-ho. Manifesta que hi
aniran treballant per millorar-la, però n’estan contents i felicita a la tècnica que la va
organitzar.
La Sra. López diu que en relació amb la biennal, des de fora, s’ha percebut que la
gent del poble hi ha participat menys atès que les conferències eren molt
especialitzades. En relació amb la Llei de barris manifesta que s’alegra que l’Alcalde
digui que és un bon projecte, però pel seu grup municipal fer inversions no genera
molèsties als veïns perquè el treball genera treball i fer les obres portaria més activitat i
creuen que, amb les disponibilitat que tingui l’Ajuntament, caldria tirar endavant totes
les inversions que es puguin.
L’Alcalde diu que és un ajuntament petit i amb poca capacitat econòmica per fer
aquesta obra i exposa que la biennal és una fira amb una part popular, però també té
una vocació d’especialització perquè aposta perquè Campdevànol sigui un municipi de
referència en l’àmbit del metall.

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

ANNEX 1
ESTATUTS DEL CONSORCI DENOMINAT
“CONSORCI DEL TER”

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Art.1.- Creació del Consorci i adaptació estatutària.
Amb la denominació CONSORCI DEL TER (abans CONSORCI ALBA-TER), es
constituí el desembre de 1998 un consorci (que s’adapta amb efectes 01/01/2015) a
l’empara del que preveuen els arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local; 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya;
arts. 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny i art. 7 i la Disposició Addicional 20a. de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, el present consorci constituït
adapta el seus estatuts per l’acompliment de les finalitats que s’assenyalen.
En compliment del que disposa l’esmentada DA 20a.de la Llei 30/1992 en la redacció
donada per la DF 2a. de la Llei 27/2013, de 27/12, l’administració pública a què
s’adscriu el Consorci del Ter és l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació
anual (DA20.2.f) i alhora a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat.
En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a
l’esmentada DA20 en la forma que allí s’hi preveu i es referirà en qualsevol cas al
primer dia de l’exercici pressupostari.
L’adscripció a l’Ajuntament de Girona i d’acord amb l’esmentada DA 20 de la Llei
30/1992, determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de
l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei
Orgànica 20/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà
exercit pels interventors nomenats segons l’article 23 d’aquests estatuts i per delegació
de l’Administració d’adscripció, essent en tot cas responsabilitat d’aquesta portar a
terme una auditoria dels comptes anuals. Els consorcis han de formar part dels
pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de l’Administració Pública
d’adscripció.
Art. 2.- Naturalesa i personalitat jurídica.
El Consorci del Ter és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per
l’acompliment dels seus fins i de durada indefinida, integrada voluntàriament i
inicialment l’any 1998 com a promotors per 7 ajuntaments de la conca del Ter.
Avui en formen part els ajuntaments de: Amer, Anglès, Bescanó, Bordils,
Campdevànol, Campelles, Camprodon, Celrà, Cervià de Ter, Colomers, Flaçà, Foixà,
Fontanilles, Girona, Gualta, Gurb, Jafre, La Tallada d’Empordà, Les Lloses, Les

Masies de Roda, L’Esquirol – Santa Maria de Corcó, La Cellera de Ter, Les Masies de
Voltregà, Llanars, Manlleu, Molló, Montesquiu, Orís, Pardines, Queralbs, Ribes de
Freser, Ripoll, Roda de Ter, Salt, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Joan de les
Abadesses, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Llor i Bonmatí,
Sant Julià de Ramis, Sant Pau de Segúries, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de
Torelló, Sarrià de Ter, Serra de Daró, Setcases, Susqueda, Tavèrnoles, Tavertet,
Torelló, Torroella de Montgrí –l’Estartit, Ullà, Ultramort, Verges, Vic, Vilallonga de Ter,
Vilanova de Sau i, finalment, amb veu i sense vot, els Consells Comarcals del Ripollès,
d’Osona, de La Selva, del Gironès i del Baix Empordà.
Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació
per l’adhesió de qualsevol ajuntament i/o administració pública tant de caràcter
institucional com de base territorial amb competències sobre la conca del riu Ter que
mostri un interès comú amb les finalitats pròpies del Consorci del Ter, així com per
l’adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que posi de manifest un
interès concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci del Ter.
Art 3.- Seu Social.
El Consorci del Ter tindrà el seu domicili social a la seu de l’Ajuntament de Girona, el
qual té el domicili a la Plaça del Vi número 1, 17001 de Girona, com a administració
d’adscripció.
Art. 4.- Règim jurídic.
El Consorci en tant que Entitat Pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda
per temps indefinit, es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament Intern que concreti
l’organització, funcionament i l’ordenació de les diverses activitats, i supletòriament,
per les disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter local del
Consorci del Ter.
Art. 5.- Finalitats del Consorci.
Constitueixen les finalitats del Consorci del Ter:
1) Activitats que tenen per objecte l’estudi i planificació integral de la conca fluvial

del riu Ter.

2) Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial,

natural i social, a través d’accions i projectes amb els municipis que l’integren,
de forma transversal i global al llarg del riu Ter, així com dinamitzar la Ruta del
Ter i les rutes dels seus afluents.
3) La determinació, coordinació i execució de totes les accions de
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir dels
projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-locals.
4) La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o
internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis.
5) En general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats conduents al
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera al
Ripollès fins a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant per la conservació
i millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i
d’acord amb paràmetres de sostenibilitat.

Aquests objectius s’han d’entendre subordinats a l’exercici de les competències que en
cada àrea (urbanisme, economia, agricultura, medi ambient etc.) la llei atribueix a
cadascuna de les administracions implicades en l’àmbit territorial de la conca i no s’hi
inclou, en principi, la planificació hidrogràfica que correspon a la l’Agència Catalana de
l’Aigua. Qualsevol actuació de desenvolupament dels objectius que afectin a les
competències de l’Agència Catalana de l’Aigua requeriran l’informe previ de la mateixa
o, si s’escau, la seva autorització administrativa.
Les finalitats del Consorci podran ser portades a terme o bé pel propi ens, o bé per
altres persones o entitats mitjançant les formes de gestió de serveis establertes per la
legislació de règim local.
S’incentivarà així mateix la participació privada, fonamentalment de caràcter econòmic,
en les activitats i projectes del Consorci.
Art. 6.- Atribucions del Consorci.
En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci per
mitjà dels seus òrgans de representació assumeix particularment les atribucions
següents:
a) La capacitat d’organitzar-se internament, creant, modificant o suprimint els

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

diversos serveis i establint la seva estructura i el seu règim de funcionament.
A aquest efecte, el Consorci pot aprovar els reglaments de règim intern que
consideri necessaris.
La capacitat tributària referida exclusivament a l’establiment de preus
públics, taxes i contribucions especials.
La capacitat de programació i planificació de la seva activitat.
L’exercici de la prerrogativa d’execució forçosa i sancionadora així com la de
revisió d’ofici de llurs actes i acords.
L’adscripció del personal, la redacció del projectes, les obres, els serveis i
els subministraments que siguin adients.
Portar a terme l’activitat financera, concertar les operacions de crèdit o
endeutament i emetre les obligacions amb aval o sense.
Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tota mena de béns
immobles i mobles, com també gravar-los, hipotecar-los, constituir penyora o
altres garanties exercint les facultats d’investigació, atermenament i
recuperació d’ofici dels seus béns.
Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses, subvencions i ajuts
provinents de persones públiques, privades físiques o jurídiques.
L’exercici les accions judicials i administratives que calguin en defensa dels
seus interessos.
En general assumir obligacions i exercir drets portant a terme les accions
previstes a la llei inherents a ens amb plena capacitat jurídica i d’obrar.

Art. 7.- Admissió de nous membres.
L’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que
vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant aportacions i/o
prestant serveis, requerirà, l’acompliment de les formalitats legalment establertes i en
especial les que regulen la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la
integració al Consorci i l’acord de l’Assemblea General amb el quòrum pertinent,
d’acord amb el procediment previst en aquests Estatuts i que podrà ser formalitzat en

un conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions
adquirides, així com l’acceptació dels presents Estatuts.
Art. 8.- Règim Legal aplicable.
El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de Règim intern quan
s’hagi adoptat, i en allò no previst, per les disposicions de caràcter general aplicables
al funcionament d’aquests ens i a la normativa de règim local.
TÍTOL II. ÒRGANS DEL CONSORCI.
Art. 9.- Òrgans de govern i de gestió.
El Govern del Consorci correspon a:
1)
2)
3)
4)
5)

L’Assemblea General.
El Consell de Govern.
El/la President/a.
Els/les Vice-presidents/es.
El/la Gerent/Director/a i/o els/les Directors/es tècnics/es.

CAPÍTOL I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI.
Art. 10.- L’Assemblea General, és l’òrgan superior del Consorci i n’assumeix la més
alta representació ostentant les següents atribucions:
a) Fixar l’orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius que

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

es proposa realitzar i l’aprovació conseqüent d’un pla general i de plans
anuals que s’han de reflectir al pressupost, l’aprovació i modificació del qual
també li correspon així com la plantilla de personal del Consorci.
L’aprovació anual del balanç de situació, del compte general així com el
quadre de finançament anual del pressupost i demés estats que resultin
obligats pel règim econòmic, pressupostari i comptable que li és d’aplicació.
Aprovar la memòria anual d’activitats presentada per la Gerència/Direcció
amb el vist-i-plau del Consell de Govern.
L’aprovació del Reglament de règim intern.
Nomenar els membres del Consell de Govern.
Concertar operacions de crèdit sempre que superin els límits establerts pel
Consell de Govern.
Aprovar l’admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-ne la
participació econòmica si s’escau.
Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovarne els seus reglaments.
Modificar aquests Estatuts i els Reglaments de que s’hagi dotat el Consorci,
a proposta del Consell de Govern.
Deliberació i acord sobre altres qüestions de caràcter general que afectin a
les finalitats i objectius del Consorci.
Proposar a les entitats consorciades la dissolució i liquidació del Consorci.
En general totes les que la normativa de règim local estipula com de
competència del Ple Municipal i no hagin estat delegades al Consell de
Govern o que en aquests Estatuts no són específicament atribuïdes a algun
altre òrgan del Consorci.

Art. 11.- Membres que formen l’Assemblea General.

11.1 - L’Assemblea General del Consorci està formada per un/a representant de cada
ajuntament o ens consorciat.
11.2.- Els/les membres de l’Assemblea General són nomenats i substituïts lliurement
per les entitats integrants del Consorci coincidint amb el nomenament de representants
dels ens locals als diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals o
llurs modificacions posteriors. Els/les representants dels municipis en els òrgans de
govern del Consorci hauran de ser necessàriament membres electes de les
respectives corporacions. Quan la representació d’un ens vingui donada pel caràcter
electiu del càrrec dins d’aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir en
compte necessàriament aquest caràcter.
La durada màxima del mandat serà de 4 anys i podrà ser successivament renovat per
períodes de temps iguals.
Això no obstant, un cop s’hagin produït les eleccions locals i de forma excepcional, els
òrgans de govern del Consorci seguiran en funcions i en règim d’administració
ordinària, fins la seva renovació per part de l’Assemblea General.
11.3.- L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres, un/a President/a i tres
vice-presidents/es que substituiran, indistintament, al/la President/a en casos
d’absència, vacant o malaltia.
11.4.- Es podrà delegar el vot per cada sessió de l’Assemblea General.
11.5.- No podran exercir el dret a vot a l’Assemblea General els ens que no estiguin al
corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci.
11.6.- L’Assemblea General celebrarà una sessió anual com a mínim i es reunirà amb
caràcter extraordinari a instància del/de la President/a, del Consell de Govern o d’una
tercera part dels seus membres.
L’Assemblea General tindrà lloc a la seu social del Consorci o local habilitat per
l’Administració d’adscripció en qualsevol localitat corresponent als ens consorciats.
L’Assemblea General podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències
atribuïdes estatutàriament o legalment amb les limitacions previstes a la normativa de
règim local.
CAPÍTOL II. DEL CONSELL DE GOVERN.
Art. 12.- El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu de caràcter
desconcentrat que es composa de 12 membres.
Els membres del Consell seran:
−
−
−

El/la President/a del Consorci.
Els/les tres vice-presidents/es del Consorci.
8 membres elegits per l’Assemblea General.

La composició del Consell de Govern haurà de tenir en compte que, per tal de garantir
la proporcionalitat territorial, mai podrà comptar entre els seus membres amb més de

dos representants d’ens radicats en un mateix municipi pertanyent al Consorci.
L’Ajuntament que tingui un representant al Consell de Govern, podrà designar un
substitut d’aquest representant.
El vot al si del Consell serà delegable i, en cas d’empat, correspondrà al/la President/a
l’exercici del vot de qualitat.
Tindrà també la condició de membre del Consell de Govern, però sense dret a vot i
sempre que hagi estat contractat o nomenat, el/la Gerent/Director/a.
Art. 13.- El Consell de Govern del Consorci tindrà les atribucions següents:
a) Fixar les activitats del Consorci d’acord amb les seves finalitats establint les

línies mestres del treball que s’han reflectit, si és el cas, al Pla Anual aprovat
per l’Assemblea General i d’acord amb les seves instruccions.
b) Portar a terme els acords adoptats per l’Assemblea General.
c) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions
legalment establertes i desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el
pressupost anual aprovat.
d) Aprovar els projectes d’obres instal·lacions i serveis i la seva contractació.
e) Contractar obres, serveis, subministraments i altres contractes administratius
i privats dins dels límits legals establerts i fins el 25% dels recursos ordinaris
i fins a un màxim de 100.000 €.
f) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments que es recolliran específicament
a les bases d’execució del pressupost o en altres directrius de caràcter
intern.
g) Acordar la realització d’activitats i la prestació de nous serveis relacionats
amb les finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre.
h) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d’acord amb els
percentatges legalment establerts.
i) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci, proposar
l’aprovació de la plantilla de personal així com les seves modificacions i
retribucions.
j) Aprovar la celebració de tota mena de convenis i contractes.
k) La realització de les facultats delegades per l’Assemblea General.
l) Nomenar al Secretari o a la Secretària i a l’Interventor/a del Consorci.
m) Nomenar al/la Gerent/Director/a i als/a les director/es de projectes.
n) Adscriure el personal del Consorci d’acord amb la plantilla aprovada per
l’Assemblea General.
o) L’exercici d’accions judicials i administratives en defensa dels interessos del
Consorci.
p) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes
que requereixin la seva aprovació.
q) Qualsevol altra no atribuïda expressament als altres òrgans del Consorci i
que legalment s’assimilin a competències assumibles per un òrgan executiu.
Art. 14.- El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop cada trimestre i en
sessió extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o sempre que ho
decideixi el/la President/a.
Les sessions del Consell de Govern poden tenir lloc a la seu social o a les seus
operatives així com als locals habilitats en qualsevol localitat corresponent als ens
associats.

Art. 15.- El Consell de Govern podrà aprovar la constitució de Comissions Especials
on primi la participació de persones amb un alt grau de coneixements tècnics, per tal
d’estudiar problemes concrets i proposar-ne una solució que sempre serà adoptada
per l’òrgan que competencialment tingui atribuïda la facultat decisòria.
El Consell de Govern podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències
atribuïdes estatutàriament amb les limitacions previstes a la normativa de règim local.
Es pot crear el Consell de Participació que és un òrgan de consulta on es podran
integrar un representant nomenant per qualsevol entitat pública o privada com ara:
comunitats de regants, associacions diverses, empreses i institucions públiques
vinculades especialment a l’àmbit del riu Ter i que, sense formar part del Consorci, s’hi
hagi vinculat mitjançant conveni de col·laboració. La integració al Consell de
Participació s’aprovarà pel Consell de Govern del Consorci.
CAPÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Art. 16.- Règim de sessions dels diversos òrgans del Consorci. La convocatòria de les
reunions de l’Assemblea o del Consell de Govern així com de les Comissions
Especials que es poguessin determinar, es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de
cada membre, amb 4 dies d’antelació a la data de la reunió i contindrà l’ordre del dia,
fora del qual no es podran prendre acords, llevat de la declaració d’urgència acordada
amb el vot favorable de la majoria absoluta, juntament amb l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària immediatament anterior.
En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores d’anticipació,
mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi constància. Així mateix, el Consell
de Govern o qualsevol altra comissió podran celebrar sessió, si estant reunits per
qualsevol motiu, així ho decidissin per unanimitat tots els seus membres.
Art. 17.- L’Assemblea General, el Consell de Govern o altre òrgan del Consorci es
constitueix vàlidament amb la presència del terç dels seus membres. Aquest quòrum
s’ha de mantenir durant la sessió. En tot cas, serà necessària la presència del/ de la
President/a i del Secretari o Secretària o dels qui legalment els substitueixin.
Els acords es prendran per majoria dels membres assistents. En cas d’empat decidirà
el vot de qualitat del/de la President/a. Caldrà majoria qualificada per a la vàlida
adopció dels acords en aquelles matèries que la requereixin d’acord amb la normativa
de règim local.
CAPÍTOL IV. DEL/LA PRESIDENT/A I DELS/LES VICEPRESIDENTS/ES DEL
CONSORCI.
Art. 18.- Corresponen al/la President/a del Consorci i del Consell de Govern les
següents atribucions:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot

de qualitat els empats que es poguessin produir en les segones votacions de
les propostes.
c) Exercir les accions en defensa dels interessos del Consorci, en cas
d’urgència i donant-ne compte al Consell de Govern en la primera sessió
que celebri.

d) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci

en execució del Pla Anual aprovat per L’Assemblea General.
e) Exercir les facultats que li pugui delegar l’Assemblea General o el Consell de
f)
g)
h)
i)

Govern.
Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els
acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor
compliment.
Elevar al Consell de Govern i a l’Assemblea General la documentació i els
informes que cregui oportuns.
Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern.
Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgans de Govern del
Consorci i totes aquelles que la normativa de règim local atribueix a
l’Alcalde/essa.

Art. 19.- Els/les Vice-presidents/es del Consorci en nombre de tres, formen part del
seu Consell de Govern, són nomenats/des per l’Assemblea General d’entre els seus
membres i substitueixen al/la President/a, sense cap preeminència de cap tipus.
El/la President/a podrà delegar en altres òrgans del Consorci les competències
atribuïdes pels estatuts amb les limitacions previstes a la normativa de règim local.
CAPÍTOL V. DE LA GERÈNCIA/DIRECCIÓ.
Art. 20.- El Consorci podrà comptar amb un/a Gerent/Director/a.
Art. 21.- Són funcions i activitats pròpies del/de la Gerent/Director/a les següents:
a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits.
b) Representar el Consorci davant de les Administracions Públiques,

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

institucions, entitats i particulars, excepció feta de la representació
institucional al més alt nivell que correspon al President/a.
Exercir les funcions de cap de personal i director/a dels serveis
administratius, elevant al Consell de Govern les propostes de
nomenament i d’acomiadament de tot el personal al servei del
Consorci, llevat dels/les directors/es tècnics/ques.
Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la
proposta de pressupost, inventari, balanços i liquidació del
pressupost de l’entitat.
Elevar anualment al Consell i a l’Assemblea la memòria anual
d’activitats del Consorci.
Coordinar l’actuació dels/de les directors/es dels projectes.
Preparar la documentació que s’ha de posar a la consideració del
Consell de Govern i de l’Assemblea General.
Formular al/la President/a les propostes d’acord que cregui oportunes
per la bona marxa del Consorci per tal de que siguin elevades als
òrgans de decisió que pertoqui.
Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i
l’Assemblea General.
Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercint la
supervisió dels serveis i les accions empreses d’acord amb els plans
d’actuació i els acords aprovats.
Totes les que puguin ser delegades per altres òrgans del Consorci.

CAPÍTOL VI. DELS/DE LES DIRECTORS/ES TÈCNICS.

Art. 22.- El Consorci, a través del seu Consell de Govern, podrà comptar amb els/les
Directors/es de Tècnics que calgui per tal de desenvolupar l’acció sectorial. En el cas
de que no es disposi de la direcció, els/les directors/es tècnics assumiran les funcions
que li són atribuïdes al capítol V en l’àmbit de llurs responsabilitats.
Els/les directors/es tècnics/ques seran els responsables del control i impulsió tècnica
de totes les accions atribuïdes a la seva àrea. El seu règim contractual s’assimila al
que s’ha previst per la figura del/de la director/a. Participaran amb veu però sense vot
a totes les sessions del Consell de Govern en què siguin convocats i respondran de la
seva actuació directament davant del Consell de Govern del Consorci del Ter.
TÍTOL III. PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI.
Art. 23.- El Consorci estarà assistit per un/a Secretari/a i per un Interventor/a,
nomenats/des pel Consell de Govern d’entre els Secretaris/es i Interventors/es en
exercici dels ens consorciats o, excepcionalment, per un funcionari TAG en servei
actiu igualment en un dels ens consorciats. Aquests funcionaris actuaran per delegació
de les respectives Secretaria o Intervenció de l’ens d’adscripció.
El Secretari o Secretària assistirà amb veu però sense vot a les reunions de
l’Assemblea General i del Consell de Govern i aixecarà les actes corresponents. Així
mateix, l’interventor/a podrà assistir a les sessions de l’Assemblea General i del
Consell de Govern amb veu però sense vot.
Art. 24.- El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada per
l’Assemblea General, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i
retribucions dels llocs de treball.
El personal al servei dels consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu
règim jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas
poden superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents.
El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la
Llei 27/2013 (LRSAL) s’adscriu amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració Pública a
la que queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció.
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMICO-FINANCER.
Art. 25.- El Patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol
classe, quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i aprovarà el Consell de
Govern de forma anual.
Art. 26.- Per la realització dels objectius, el Consorci disposarà de recursos:
−
−
−
−
−

Rendiments dels serveis que presti.
Aportacions de les entitats consorciades.
Subvencions, ajudes, herències i donatius.
Productes del seu patrimoni.
Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb les lleis.

Els recursos de que ha de ser dotat el Consorci per atendre les despeses de
funcionament s’aportaran amb subjecció als percentatges de participació pactats per a
cada ens consorciat, d’acord amb els criteris generals definits per l’Assemblea General
i concretats en cada conveni d’adhesió.
Art. 27.- Amb caràcter general es fixa una aportació anual per cadascun dels ens
consorciats per l’import que figura en annex i que atèn als trams poblacionals en el cas
d’ajuntaments. Aquesta aportació podrà ser revisada anualment per l’Assemblea
General per acord de majoria simple, sens perjudici de la delegació en el Consell de
Govern. En qualsevol cas, el Consell de Govern podrà revisar les quanties de les
aportacions inferiors o superiors al 10% anual. Aquestes aportacions es consideraran
a tots els efectes legals com a ingressos públics. En el cas dels Consells Comarcals,
aquests no hi aporten cap quantitat i en formen part amb veu i sense vot.
Art. 28.- Tot servei prestat pel Consorci del Ter ha d’orientar-se a la seva
autofinanciació i, conseqüentment a la progressiva absorció dels conjunt de costos
d’amortització, funcionament i manteniment. La gestió econòmica dels serveis ha
d’orientar-se, per tant, a la progressiva reducció de les aportacions de les entitats
consorciades, fins a la seva supressió, si és possible, amb la formació de reserves
convenients pel desenvolupament de les activitats pròpies del Consorci.
Art. 29.- Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del consorci li
adscriguin, conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits,
les facultats de disposició del consorci estaran limitades a les finalitats estatutàries
concretades en cada acord de cessió.
TÍTOL V. SEPARACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSORCI I DISSOLUCIÓ.
Art. 30.- El Consorci es dissoldrà per acord de la majoria absoluta de l’Assemblea
General, ratificat per l’acord per majoria absoluta dels òrgans de govern dels membres
que l’integren, per impossibilitat legal o material d’acomplir els seus objectius, per
l’incompliment del seu objecte o per la transformació del consorci en un altre ens.
Art. 31.- L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels
béns del Consorci i reversió de les obres o instal·lacions existents.
Art. 32.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se
posant-ho de manifest per acord de l’òrgan que té la facultat de determinar la voluntat
de l’ens de que es tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la
propera sessió ordinària de l’Assemblea General i sempre que l’entitat que es vulgui
separar estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de
les obligacions aprovades fins al moment de la separació i sempre que sigui aprovat
per l’Assemblea General segons es contempla a l’article 30.
En tot cas, serà d’aplicació allò que disposa la legislació vigent en matèria de
consorcis.
Art. 33.- En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment respondran
proporcionalment dels deutes contrets i a les obligacions respecte el personal de l’ens.
En tot cas, serà d’aplicació allò que disposa la legislació vigent en matèria de
consorcis.

TÍTOL VI. REFERÈNCIA NORMATIVA.
Art. 34.- La remissió que a aquests Estatuts es fa a les normes legals, s’entendrà
referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin
o deroguin les vigents al moment de la seva aprovació.
Disposició transitòria.- L’adaptació d’aquests Estatuts, acordada a l’Assemblea
General en data 2 d’octubre de 2014 entrarà en vigor l’1 de gener de 2015.

ANNEX: Aportacions Econòmiques anuals dels ens membres (any 2014)

ENS CONSORCIATS
SETCASES
SERRA DE DARÓ
MOLLÓ
QUERALBS
ULTRAMORT
CAMPELLES
COLOMERS
LES LLOSSES
FOIXÀ
FONTANILLES
GUALTA
LA TALLADA D'EMPORDÀ
JAFRE
ORÍS
PARDINES
TAVERTET
ST. JOAN DE MOLLET
SUSQUEDA
VILALLONGA DE TER
VILANOVA DE SAU
TAVÈRNOLES
LLANARS
ST. JORDI DESVALLS
ST. PAU DE SEGÚRIES
CERVIÀ DE TER
LES MASIES DE RODA
ULLÀ
FLAÇÀ
ST. JULIÀ DEL LLOR I
BONMATÍ
MONTESQUIU
VERGES
BORDILS
ST. QUIRZE DE BESORA
RIBES DE FRESER

Trams de
població

Aportacions any 2014

0
0
0*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0*
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

347,81
347,81
173,91
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
173,91
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
347,81
521,70
521,70
521,70
521,70
521,70
521,70
521,70

1
1
2
2
2
2

521,70
521,70
1.043,40
1.043,40
1.043,40
1.043,40

ST. JULIÀ DE RAMIS
STA. MARIA DE CORCÓ
AMER
CAMPRODON
LA CELLERA DE TER
GURB
St. VICENÇ DE TORELLO
ST. GREGORI
CELRÀ
LES MASIES DE VOLTREGA
BESCANÓ
CAMPDEVÀNOL
SARRIÀ DE TER
ST. JOAN DE LES
ABADESSES
ANGLÈS
RODA DE TER
SANT HILARI SACALM
VIC*
TORROELLA DE MONTGRÍ
RIPOLL
TORELLÓ
MANLLEU
SALT
GIRONA
Altres ens

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1.043,40
1.043,40
1.043,40
1.043,40
1.043,40
1.043,40
1.043,40
1.391,19
1.391,19
1.391,19
1.391,19
1.391,19
1.391,19

3
4
4
4
8*
5
6
7
7
8
8
-

1.391,19
1.739,00
1.739,00
1.739,00
2.608,49
2.260,69
2.782,38
4.173,57
4.173,57
5.216,98
5.216,98
1.000,00

