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ACTA 11/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
29 DE NOVEMBRE DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

A Campdevànol,
Inici: 20:00
Acabament: 21:50
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.
La reunió té per objecte la celebració
de la sessió convocada en legal
forma, primera convocatòria.

Excusen:
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)

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:
1. Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors
2. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Àrea d'Alcaldia
4. Acord de declaració de no disponibilitat dels crèdits previstos per a l’abonament
de la paga extraordinària dels empleats públics de l’Ajuntament
5. Acceptació de la petició de supressió de la paga extraordinària de Nadal del Sr.
Joan Manso i Bosoms
6. Modificació del dia setmanal de celebració de sessions de la Junta de Govern
Local
7. Modificació del nomenament de representants en determinats òrgans
col·legiats
8. Nomenament del Sr. Sergi Corbatera i Jorge com a col·laborador adjunt a
l’equip de govern sense remuneració
9. Ratificació de la signatura del conveni de concessió de subvenció entre el
Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de Campdevànol, per al finançament
de l’actuació de “Reforma de la piscina a l’aire lliure”
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10. Manifest institucional: dia internacional per a l‘eliminació de la violència envers
les dones
11. Informació de l'equip de govern
12. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
-

Ple ordinari, núm. 9, de 27-09-2012
Ple extraordinari, núm. 10, de 30-10-2012

Les actes s’aproven per unanimitat, sense cap esmena.
2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
29/06/2012
06/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
18/09/2012
20/09/2012
21/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012

Autorització encendre foc a sant Pere d’Aüira.
Bonificació escombraries a Maria Casadesus.
Anul·lació liquidacions multes trànsit.
Ocupació via pública parades festa major.
Concessió subvenció a Geganters i Grallers de Campdevànol.
Canvi signatures comptes bancaris.
Expedients sancionadors multes trànsit.
Autorització instal·lació parada mercat setmanal a Jaime Segovia.
Adjudicació contracte telegestió energètica edificis municipals.
Convocatòria Ple ordinari.
Concessió llicència obres a Martí Torras per instal·lació caldera de
biomassa.
Assabentat activitat innòcua ramadera explotació Mas El Pujol.
Renúncia subvenció enllumenat interior.
Canvi nom nínxol a favor de José i M Dolores Serra Elias.
Gratificacions nòmina setembre 2012.
Suspensió obres sense llicència a Cristina Reche Carmona.
Expedient sancionador multes trànsit.
Comunicació activitat taller mecànic de Motor i Benzina SCP.
Exempció impost vehicles a Josep A Mosqueda.
Aprovació devolució parcial escombraries a Ripollès electrodomèstics
SCP.
Canvi nom nínxol a favor de Pedro Rosell Fluvià.
Modificació condicions de treball treballadores llar infants.
Requeriment subsanació llicència obres a Cristina Reche Carmona.
Concessió llicència obres a Franscisco Porras per pavimentar pati.
Concessió llicència obres a Angel Pozas per arranjament coberta.
Concessió llicència obres a Endesa per variant línia aèria.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala a la Pl.
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28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012

28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
17/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
22/10/2012

Mirador..
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala a l’Av. St.
Pere d’Aüira.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala al carrer Sant
Jordi.
Concessió llicència obres a José Sánchez per reforma cuina
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala a l’Av. St.
Pere d’Aüira.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala a l’Av. Verge
de Montserrat.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala a l’Av
Catalunya.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala al carrer
Verneda.
Concessió llicència obres a Carles Puig per arranjament coberta.
Legalització obres enderroc a la colònia Herand a Neida SL.
Concessió llicència obres a Joan Muntadas per clavegueram nou.
Concessió llicència obres a Matilde Martí per substitució coberta.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cales varies.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cala al carrer
Coll de Maia.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cales varies.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cales varies.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cales varies.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cales varies.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertures de cales varies.
Baixa inscripció padronal a Fatima Redouane.
Baixa inscripció padronal a Maha Khalladi.
Contractació Encinar Antúnez per substitució de Javier Bea.
Comunicació canvi llicència activitat Thais Planas.
Ordre execució neteja solars Av. Barcelona.
Arxiu llicència activitat material agrícola de teixit no teixit.
Emplaçaments i locals propaganda electoral.
Devolució escombraries industrials Floristeria Campdevànol.
Canvi signatures comptes bancaris.
Concessió llicència obres a Carles Bonich per clavegueram.
Concessió llicència obres a Neida per arranjament coberta.
Concessió llicència obres a Ramon Roma per col·locació envà pluvial.
Concessió llicència obres a Victor Barranqueras per reforma cuina.
Concessió llicència obres a Martí Viñas per reforma cuina.
Concessió llicència obres a Julián Lumbreras per execució gual.
Devolució garantia obres a Construccions Icart obres Pl. Antoni M Claret.
Liquidació plusvàlues.
Canvis condicions de treball Decreto-ley 3/2012.
Baixa d’ofici padró habitants Koudier i Abdelkarim Kaddouri.
Creació partida pressupost exercici 2012.
Concessió llicència obres a Cristina Reche per construcció habitatge
unifamiliar.
Concessió llicència obres a Salvador Casals per tancaments exteriors.
Concessió llicència obres a Joan Viñas per mur de contenció.
Aprovació relació factures agost 2012.
Modificació de pressupost (7-2012).
Modificació de pressupost (8-2012).

4

22/10/2012
22/10/2012
24/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
05/11/2012
05/11/2012
06/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
08/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
09/11/2012
12/11/2012
12/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
14/11/2012
14/11/2012
14/11/2012
14/11/2012
14/11/2012
15/11/2012
15/11/2012

Inici expedient sancionador multes trànsit.
Expedient sancionador infracció urbanística Neida, SL.
Suspensió executivitat llicència obres Jordi Camps Pous.
Reconeixement trienni a Montserrat Villaró.
Reconeixement trienni a Adrianna Roca.
Devolució garantia llicència obres comunitat propietaris carrer Gala 18.
Modificació termini inici llicència obres al centre de telecomunicacions i
tecnologies de la informació.
Concessió llicència obres a Ana M Pérez per construciió tanca de
separació.
Concessió llicència obres a Ramon Perarnau per arranjament balcó.
Comunicació obres Roser Caballero pintat façana.
Concessió llicència obres a Carme Guitart per paviment de gres.
Canvi de nom nínxol a favor de Juan Puig.
Gratificacions nòmina octubre.
Canvi nom nínxols a favor de M Angels Pijoan.
Autorització ocupació via pública per càrrega i descàrrega al carrer Hortes.
Retirada vehicle via pública.
Liquidacions increment valor terrenys.
Canvi nom nínxol a favor de Josefa Fajula.
Canvi nom nínxol a favor d’Alberto Puigbarraca.
Reclamació escombraries industrials per part de Francisco Ibáñez.
Concessió bestreta al treballador Sebastian López.
Arxiu expedient ordre execució neteja solars av. Barcelona.
Liquidacions ocupació via pública.
Sol·licitud subvenció servei ocupació projecte treball als barris.
Liquidacions ocupació via pública.
Canvi nom nínxols a favor d’Enrique Fabre.
Canvi nom nínxols a favor de Concepció Tortadés.
Canvi nom nínxols a favor de Maria Purrà.
Canvi nom nínxols a favor de Josefina Gaspar.
Ordre execució delimitació tanca a la ctra. Gombrèn, s/n.
Liquidació per expedició de documents.
Concessió llicència obres a Neida SL per canviar teules.
Concessió llicència obres a Pilar Pous per repassar teulat.
Concessió llicència obres a Victòria Fajula per arranjament façana.
Concessió llicència obres a Noèlia Ramírez per posar paviment.
Resolució recurs reposició interposat per Miquel Coromina.
Resolució recurs reposició interposat per Lluís Icart SL.
Anul·lació liquidacions sancions municipals.
Serveis mínims vaga 14 de novembre.
Comunicat activitat de supermercat a la ctra. Gombrèn.
Canvi nom nínxols a favor de Teresa Miró.
Canvi nom nínxols a favor de Miquel Comellas.
Canvi nom nínxols a favor d’Ana M Castillo.
Canvi nom nínxol a favor de Pilar i Josep Dordas.
Utilització instal·lacions esportives Eudald González.
Utilització instal·lacions esportives Adrià Galàn.

El Ple en queda assabentat.
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3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es donarà compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 16 de 13-09-2012
Núm. 17 de 04-10-2012
Núm. 18 de 18-10-2012
El Ple en queda assabentat.
4. Acord de declaració de no disponibilitat dels crèdits previstos per a
l’abonament de la paga extraordinària dels empleats públics de l’Ajuntament
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació de reduir
les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de
l’Estat per a 2012, estableix en el seu apartat Dos que les retribucions al personal al
servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a
31 de desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat.
L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les mesures següents en
relació a les retribucions a percebre per part del personal al servei de l’Ajuntament de
Campdevànol en l’exercici 2012:
1. Supressió de la paga extraordinària del mes de novembre.
2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a les
pagues esmentades.
3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en aquest any no
superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, els abonats en l’any 2011,
minorats amb la quantia de les pagues a suprimir.
Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats derivades
d’aquesta supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la coberta de la
contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determini en les lleis de
pressupostos corresponents. Per tant, els crèdits previstos en el pressupost de 2012
per atendre la paga extra del mes de desembre del personal al servei de l’Ajuntament
de Campdevànol no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en els
exercicis futurs.
D’acord amb la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de
5 de setembre de 2012, relativa a l’aplicació per part de les entitats locals d’allò que
disposen els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i article 22 de la Llei orgànica
2/2012, l’aplicació de la normativa anterior obliga a:
1) Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a l’abonament de les
citades pagues.
2) Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària de Nadal es
destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o
contracte d’assegurança col·lectiva, en els termes i amb l’abast que es
determinin en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, en l’any o anys
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que aquestes lleis disposin la seva aplicació, s’haurà de dotar els crèdits en el
pressupost, en els termes i amb l’abast que es determini.
Per tot això, vist l’informe de la Intervenció, i de conformitat amb el que disposa l’article
33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es porosa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
ÚNIC. Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot
seguit, per un import total de 42.875,31 euros, corresponents a les retribucions que
hauria de percebre al personal en el mes de novembre de 2012 en concepte de paga
extraordinària:
APLICACIÓ
13.120
13.12100
15.120
15.12100
15.13000
16.10100
16.13000
32.10100
32.13000
32.13001
32.131
33.13000
34.13000
43.13000
92.120
92.12100
92.13000
92.15002
93.120
93.12100
93.13000

DESCRIPCIÓ
Retribucions bàsiques funcionaris seguretat
ciutadana
Retribucions
complementàries
funcionaris
seguretat ciutadana
Retribucions bàsiques funcionaris urbanisme i
obra pública
Retribucions
complementàries
funcionaris
urbanisme i obra pública
Retribucions personal laboral urbanisme i obra
pública
Retribucions personal direcció serveis generals
Retribucions personal laboral serveis generals
Retribucions personal direcció llar d’infants
Retribucions personal docent llar d’infants
Retribucions personal neteja escola i llar d’infants
Retribucions personal temporal llar d’infants
Retribucions personal laboral cultura
Retribucions personal laboral esports
Retribucions
personal
laboral
promoció
econòmica i turisme
Retribucions bàsiques funcionaris governació i
gestió interna
Retribucions
complementàries
funcionaris
governació i gestió interna
Retribucions personal laboral governació i gestió
interna
Productivitat personal laboral
Retribucions bàsiques funcionaris hisenda
Retribucions
complementàries
funcionaris
hisenda
Retribucions personal laboral hisenda

IMPORT
1.204,70
1.483,78
804,14
998,65
1.355,06
1.620,76
11.869,19
1.128,49
5.449,03
2.655,26
1.006,54
835,42
918,12
3.003,84
1.125,24
1.364,72
1.775,08
780,00
849,60
995,49
1.652,20
42.875,31

L’Alcalde exposa la proposta manifestant que és un acord que s’està prenent a la
gran majoria d’ajuntaments i entitats públiques perquè respon a les exigències
previstes al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquest estableix l’obligació
de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en
l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Aquest acord consisteix en declarar no disponibles els diners corresponents a
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aquestes pagues extres per ingressar-los a un compte d’un pla de pensions en
exercicis futurs tan aviat com la Llei de pressupostos de l’Estat ho prevegi. Per tant,
l’Ajuntament no es podrà gastar aquests diners en una altra cosa i l’acord consisteix
estrictament en el compliment de la previsió legal.
La Sra. Roser Capdevila manifesta el següent:
“En relació a l’acord que se’ns planteja el sentit del nostre vot serà el que correspon
per responsabilitat política per complir amb la llei. Ara bé volem deixar ben clar que
estem totalment en contra d’aquest tipus de mesures; Primer, perquè afecten als drets
laborals dels treballadors públics. Segon, perquè no estem d’acord en l’efectivitat
d’aquesta mesura, al contrari considerem que aquesta mesura tindrà conseqüències
del tot negatives per a l’economia del país.
Si des de l’equip de govern se’ns demanés suport per no aplicar la mesura del govern
Espanyol o intentar pal·liar-la, tindrien el nostre suport. Ara bé, la política laboral
d’aquest ajuntament també deixa molt que desitjar i volem de nou denunciar-ho
públicament.
Fa un any, l’Alcalde va amenaçar via mail, als treballadors de l’Ajuntament. Fa un any
l’Alcalde va realitzar declaracions de caire alarmista on declarava que no es podrien
pagar les nomines. Per a nosaltres una actitud totalment irresponsable: no es pot
crear una alarma per després desactivar-la com si fos fruit d’una gran gestió perquè
darrera de cada nòmina hi ha una persona i una família que en depèn.
Però parlem d’aquest any:
A principis d’any, els delegats sindicals van denunciar noves amenaces i coaccions de
l’Alcalde.
Vostès, han intentat retallar la jornada del personal de la neteja, encara que les
escoles o els equipaments municipals no estiguin en condicions. Aquesta política de
retallades ha acabat amb dos acomiadaments. Sé que es defensarà dient-me que no
hi ha prou diners. Ja li dic que n’ha tingut per pagar les indemnitzacions dels
acomiadaments i les noves contractacions que les seves retallades ha comportat.
I ara és el torn a les mestres de la Llar d’Infants.
L’educació i la bona educació és essencial perquè els nens construeixin la seva
personalitat, recursos propis, una identitat pròpia. El projecte de la nostra Llar d’Infants
és pioner a la comarca i ens consta està essent copiat a altres llars d’infants. Tot això
no és gratuït, és possible gràcies a la implicació de les mestres de la Llar que sempre
han aportat una mica més al seu treball.
Ara bé, aquesta qualitat extra no és possible si les mestres es veuen obligades a fer la
seva feina sobrepassant les ràtios de nens per aula, si perden part del seu temps
laboral en netejar les aules ja que el personal de neteja se li ha reduït la jornada de 8 a
4 hores i tampoc si les professores es veuen obligades a cobrir les classes de
psicomotricitat. Per cert, fins ara els pares la pagaven a canvi d’un servei extern i
especialitzat. Per què la continuen pagant si aquest servei el realitzen les mateixes
educadores? ! I ho rematem tot, amb una nova mesura: s’ha reduït la jornada laboral
a les mestres un 10%. La mesura s’ha adoptat deixant clar al personal que o feien això
o feien fora a una de les 7 educadores de la llar.
I no hi hauria massa a dir si les polítiques de l’equip de govern fossin coherents, però
no.
Primer perquè tot això va en detriment de la qualitat dels serveis que reben els usuaris,
els veïns i veïnes de Campdevànol en surten clarament perjudicats, com els pares de
la Llar d’Infants que paguen més per rebre menys serveis.
I en segon lloc, perquè hem detectat que l’Ajuntament si té diners per pagar altres
despeses, com hores extres: En els darrers 3 mesos per valor de 7.000€ dels quals
5.100€ s’han pagat el mes d’octubre i corresponen a la Festa Major.
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Està clar que l’ordre de prioritats de l’actual equip de govern no passa ni per les
famílies de Campdevànol, ni per l’educació dels nadons del nostre poble. Els diners es
gasten en altres coses.
El més trist és que amb els diners que es gasten alegrement, es podrien cobrir les
despeses de serveis que són més importants per al poble i imprescindibles si no volem
que la gent de Campdevànol s’hagi de buscar la vida anant a pobles veïns i podem
demostrar que amb tots aquests diners que es van gastant en hores extres podrien
haver mantingut els horaris i salaris de la Llar d’Infants:
-Cost del personal sense reducció mesos d’octubre, novembre i desembre: 27.579,27€
-Cost reduït un 10% mesos d’octubre, novembre i desembre: 25.761,27€
-Estalvi: 1.818€
-Despeses en hores extres només els darrers 3 mesos: 6.981,10€ de les quals,
1.782,84€ corresponen a serveis que mai havien generat despesa per la Festa Major,
gràcies als col·laboradors voluntaris.
Aquesta és la realitat, aquesta és la gestió que fa l’actual equip de govern amb els
diners de tots i, sens dubte, el més trist d’això és que a prendre aquestes decisions no
els obliga cap decret llei, no els obliga ni Madrid, ni Rajoy, és collita pròpia.”
L’Alcalde lamenta el discurs que considera populista de la Sra. Capdevila perquè de
les coses que ha dit no sap si pràcticament cap s’adequa a la realitat, i manifesta la
creença que l’ha preparat la Sra. López. En relació amb les qüestions plantejades diu
que s’han de limitar a aplicar la llei tal i com han fet els altres ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal, ja que és una situació que ve imposada per la llei. Li
demana que no el convidi a incomplir la normativa perquè no ho farà. Manifesta que el
grup municipal socialista s’ha instal·lat en un cercle viciós de criticar-ho tot, els
ingressos que hi havia en l’anterior legislatura són molt distants dels d’ara, la situació
és molt diferent, s’han acomiadat dos persones del personal de neteja, perquè és la
situació que podem assumir actualment. Manifesta que no tolera que faci acusacions
falses, i afirma que a la llar d’infants no es supera la ràtio, que el personal de la llar
d’infants només ha de passar el drap damunt de la taula, i que no és cert que les
professores hagin de fer psicomotricitat. A la llar d’infants, amb el nombre d’alumnes
que hi ha actualment, sobra personal, cal pensar com s’ha de fer per mantenir el
nombre d’alumnes, ja que respecte l’any passat ha disminuït, però alhora no
augmentar la taxa de la llar d’infants. Seguidament agraeix a les treballadores l’esforç
fet per arribar a un acord de disminució de la jornada perquè la situació és crítica i
l’any 2013 encara ho serà més. Manifesta que l’Ajuntament de Campdevànol aporta a
la llar d’infants entre 70 i 80 mil euros i que segons les informacions de què disposa
d’altres municipis de la comarca els imports aportats pels ajuntaments són molt
inferiors. Demana a la Sra. Capdevila que li expliqui quina opció planteja per
solucionar això, ja que o es pugen les quotes o es redueix personal perquè els
números no surten. Pel que fa a la resta de personal, diu que les hores extra han fet
falta per atendre una excepcionalitat, que ha estat el centenari del pintor Coll i
Bardolet. Finalment, prega al grup municipal socialista que no destrueixin, sinó que
sumin i que li diguin d’on treure diners per fer front a una estructura de personal pròpia
d’altres temps i no d’ara.
El Sr. Lluís López entén que no li agradi el que estan dient, però diu que totes les
dades que s’han exposat són certes, no s’han inventat cap dada. Manifesta que la
col·laboració la tenen, només falta que els convoqui.
L’Alcalde demana que consti en acta que el grup del PSC-PM està dient que
s’incompleixen les ràtios establertes a la llar d’infants.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

5. Acceptació de la petició de supressió de la paga extraordinària de Nadal del
Sr. Joan Manso i Bosoms
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/juliol/ 2012)
estableix que el personal del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les
quanties que els hi correspongui percebre al mes de desembre com a conseqüència
de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els conceptes retributius.
Aquest article no és aplicable a les retribucions que perceben els càrrecs electes.
En data 2 de novembre de 2012, el Sr. Joan Manso i Bosoms, Alcalde de l’Ajuntament,
va presentar escrit al Registre de l’Ajuntament renunciant a la paga extraordinària de
Nadal que li correspondria per a la seva dedicació exclusiva.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic. Aprovar la supressió de la paga extraordinària de Nadal del Sr. Joan Manso i
Bosoms, d’acord amb la seva petició formulada el 2 de novembre de 2012.
L’Alcalde manifesta que va proposar que també es retingués la seva paga extra, tot i
que el Reial Decret no li sigui aplicable, donant-li el mateix destí que a les pagues
extraordinàries de la resta de treballadors d’aquest consistori. Seguidament, demana a
tots els càrrecs electes que prenguin la mateixa decisió en relació amb les seves
retribucions.
El Sr. Lluís López exposa que el PSC també ha presentat la seva renúncia a la part
promocional per destinar-la al banc dels aliments, i convida a la resta de regidors que
es sumin a aquesta iniciativa. Seguidament, demana que en el pressupost per al 2013
es redueixi a la meitat la jornada d’alcaldia en compliment del seu programa electoral.
L’Alcalde manifesta que a l’inici de la legislatura ja es va reduir al 5% el salari
respecte el que cobrava la seva antecessora, i que va ser el primer alcalde de la
comarca a renunciar públicament a la paga extraordinària del mes de desembre. La
reducció d’un 5% del global de les aportacions que proposa el partit socialista per
destintar-lo al banc d’aliments, no és correcte legalment, proposa que els regidors
rebin les retribucions corresponents i cadascú les destini al que cregui més oportú. Els
regidors de l’equip de govern es sumaran a aquesta iniciativa, per bé que la seva
aportació serà superior. Seguidament, manifesta que en el seu programa electoral no
va dir que es reduiria a la meitat la jornada, sinó que a l’inici de la legislatura va dir que
estudiaria aquesta possibilitat, però actualment no serà possible ja que la seva jornada
està superant de molt les 37 hores i mitja teòriques. Proposa modificar l’acord i
incorporar-hi la supressió als regidors i regidores del 5% de les indemnitzacions o, si
volen destinar-lo al banc dels aliments, cobrin les indemnitzacions de forma normal i
siguin ells mateixos qui els destinin al que creguin més oportú.
El Sr. López diu que no ha dit en cap moment el 5%, sinó que ha esta el Sr. Manso
qui s’ha referit a aquest percentatge quan ha dit que s’havia reduït un 5% de sou
respecte el sou de l’anterior alcaldessa, però li recorda que els regidors de govern
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cobren un 16% més que els anteriors regidors. Afegeix que es referia a la part
proporcional a la paga extra de retenció perquè es destini a una actuació solidària.
El Sr. Alcalde diu que el millor és deixar l’acord tal i com està, que cobrin el que els
toca i destinin els diners a l’actuació que creguin.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

6. Modificació del dia setmanal de celebració de sessions de la Junta de Govern
Local
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la continuïtat de la Junta
de Govern Local i, alhora, va establir que les sessions serien quinzenals els dijous.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Establir que les sessions de la Junta de Govern Local seran quinzenals els
dimecres. L’hora la determinarà l’Alcaldia segons les necessitats del servei i les
disponibilitats dels seus membres.
Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’acord esmentat.
L’Alcalde manifesta que és un acord de tràmit, ja que per un problema d’agenda dels
regidors de l’equip de govern, cal canviar el dia de la setmana que es celebren les
juntes de govern local i per això es proposa aquest canvi.
El Sr. Ribera diu que no té res a dir, llevat que consideren que els plens ordinaris
haurien de ser mensuals, ja que és el que habitualment s’acaba fent.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
7. Modificació del nomenament de representants en determinats òrgans
col·legiats
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va nomenar com a representant de
la Corporació en els òrgans col·legiats del Consell Escolar Municipal i del Consell
Escolar del Centre al Sr. Joan Manso i Bosoms.
En data 4 de setembre de 2012, la regidora Dolors Costa i Martínez va prendre
possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Campdevànol.
En data 4 de setembre de 2012, mitjançant decret d’alcaldia, es va nomenar la Sra.
Dolors Costa com a presidenta de l’Àrea de Gestió Municipal d’Ensenyament i Esports.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Nomenar la Sra. Dolors Costa i Martínez com a representant de la Corporació
al Consell Escolar Municipal.
Segon. Nomenar la Sra. Dolors Costa i Martínez com a representant de la Corporació
al Consell Escolar del Centre.
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Tercer. Nomenar la Sra. Dolors Costa i Martínez com a representant de la Corporació
al Consell de Participació de la llar d'infants (centres públics d'educació infantil de
primer cicle)
Quart. Notificar aquests acords a la interessada a l’efecte que en el termini de tres dies
expressin l’acceptació del nomenament.
Cinquè. Notificar aquests acords als òrgans col·legiats relacionats a l’efecte de la seva
composició interna.
L’Alcalde manifesta que es fa un canvi de nomenament. Durant l’època en què la
Sra. Portabella ostentava la regidoria d’Ensenyament, per temes d’incompatibilitat, ell
era el representant de l’Ajuntament en aquests organismes. Ara, que la Sra. Costa no
té aquestes incompatibilitats, és més lògic que sigui ella qui ostenti aquesta
representació com a regidora d’Ensenyament.
La Sra. Guitart demana que se’ls trameti una còpia dels acords del Consell de
Participació de la llar d’infants.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
8. Nomenament del Sr. Sergi Corbatera i Jorge com a col·laborador adjunt a
l’equip de govern sense remuneració
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar completar l’organització
municipal amb la figura dels col·laboradors adjunts a l’equip de govern, nomenant la
Sra. Dolors Costa i Martínez i el Sr. Jaume Garcia Anglada com a col·laboradors.
En data 8 d’agost de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acceptar la renúncia de la Sra.
Montserrat Portabella Darnès com a regidora, la qual cosa va comportar que en data 4
de setembre de 2012 la Sra. Dolors Costa i Martínez prengués possessió del càrrec de
regidora de l’Ajuntament, deixant implícitament el càrrec de col·laboradora adjunta a
l’equip de govern.
L’article 48.2.f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu que el municipi pot
completar l’organització municipal amb qualsevol altre òrgan establert pel municipi
diferent dels enumerats al seu apartat primer. L’article 49 afegeix que l’Ajuntament, en
exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgan municipals
complementaris respectant en tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Nomenar el Sr. Sergi Corbatera i Jorge com a col·laborador adjunt a l’equip de
govern sense remuneració.
Segon. Mantenir la resta d’acords presos en el punt dotzè de l’acta del Ple de
l’Ajuntament de data 30 de juny de 2011.

12

L’Alcalde diu que l’equip de govern va decidir acompanyar-se de dos col·laboradors
adjunts sense remuneració per donar una visió externa. Creu que la tasca del Sr.
Garcia i la Sra. Costa ha estat molt positiva, han aportat més i millor al govern. En
aquest acord, ja que la Sra. Costa s’ha incorporat com a regidora, es proposa al Sr.
Corbareta com a adjunt a govern del grup municipal de CIU. Aquest grup creu que
serà una incorporació molt positiva per la seva trajectòria personal i professional.
El Sr. Lluís López diu que li sobta que el Sr. Manso nomeni regidors a persones que
no han estat escollides prèviament en unes eleccions. Ja van exposar que la figura de
col·laborador adjunt excedeix els principis democràtics, participen en òrgans de govern
persones no escollides democràticament, en canvi, altres persones escollides
democràticament com els regidors del grup socialista no poden participar en aquesta
presa de decisions. Per això demana que un dels regidors del grup socialista pugui
participar en aquesta presa de decisions, considera que seria bo pel poble i iniciarien
un diàleg que el Sr. Manso diu que no existeix.
L’Alcalde diu que tant el Sr. García com el Sr. Corbatera van formar part de les llistes
i que no creu que perjudiqui la democràcia, al contrari beneficia al poble. En relació
amb el pont de diàleg és el grup socialista que no vol tenir aquest diàleg, van a
reunions com la de les ordenances i no tenen propostes. El convida a anar al seu
despatx i presentar les propostes que plantegen.
El Sr. Lluís López diu que és cert que es van reunir amb el regidor Soler per a les
ordenances, però encara espera que li passin la proposta d’ordenances per poder
plantejar altres propostes.
El Sr. Gerard Soler diu que es va reunir amb el Sr. López perquè presentés
propostes i no en van presentar cap, esperen que li facin la proposta per criticar i
criticar, si en les reunions que mantenen tinguessin l’esperit que aquí diuen tenir
portarien propostes. Desitja que per als pressupostos per al 2013 aportin propostes.
El Sr. Lluís López diu que si en la propera reunió tenen dades sobre la taula es
compromet a donar-li la seva opinió i a fer propostes.
El Sr. Gerard Soler li demana que ell també porti dades.
L’Alcalde reitera la demanda de portar propostes, sense esperar que sigui l’equip de
govern qui li doi les dades.
El Sr. Joan Rivera diu que durant quatre anys ells van patir crítiques i mentides,
sense que el grup municipal de CIU aportés res.
El Sr. Joaquim Serrador recorda que els col·laboradors han estat en llistes, han
representat un programa electoral, en canvi, li recorda que en un ple la secretària
d’aleshores va denunciar que el govern de la Sra. López feia ús d’una persona que no
estava ni a les llistes.
El Sr. Joan Rivera diu que l’assessorament cadascú el pot demanar a la persona que
cregui convenient.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU
i ERC-AM) i quatre en contra (PSC-PM).
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9. Ratificació de la signatura del conveni de concessió de subvenció entre el
Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de Campdevànol, per al finançament
de l’actuació de “Reforma de la piscina a l’aire lliure”
En data 2 de juliol de 2010, mitjançant decret d’alcaldia, es va acordar sol·licitar una
subvenció exclosa de concurrència pública al Consell Català de l’Esport per a la
“Reforma de la piscina a l’aire lliure”, aprovant el sistema de finançament de la
subvenció a través de l’Institut Català de Fiances.
En data 2 de febrer de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni amb el
Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’una subvenció de 75.000,00 euros amb
destí a l’obra de “Reforma de la piscina municipal de Campdevànol”. Aquest conveni
es va signar el 15 de febrer de 2012.
En data 16 de novembre de 2012, el representant territorial a Girona de la Secretaria
General de l’Esport va informar a l’Ajuntament de Campdevànol que l’Institut Català de
Finances no finançaria el projecte i, per tal d’evitar una modificació de l’Acord de
Govern de l’expedient de plurianualitat, era necessari abans del 30 de novembre
d’enguany la signatura d’un nou conveni en els termes del document que s’adjunta
com a Annex 1.
En data 22 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local va acordar signar el nou
conveni amb el Consell Català de l’Esport per a l‘atorgament d’una subvenció de
75.000,00 euros en relació amb el capital, més 64.843,00 euros en relació amb els
interessos del préstec.
En data 26 de novembre de 2012, s’ha formalitzat l’esmentat conveni atès que abans
del dia 30 de novembre el Consell Català de l’Esport ha de tramitar el pagament
corresponent a l’exercici 2012.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic. Ratificar la signatura del conveni de concessió de subvenció entre el Consell
Català de l’Esport i l’Ajuntament de Campdevànol per al finançament de l’actuació de
“Reforma de la piscina a l’aire lliure”.
El Sr. Gerard Soler diu que el CCE va informar que l’ICF havia tancat les línies
específiques per finançar aquestes subvencions a una multitud d’entitats locals. Van
plantejar diverses opcions:
− En primer lloc, assumir amb recursos propis el cost de la subvenció i el CCE aniria
retornant la part només del capital d’acord amb el pluriennal previst en el conveni.
− En segon lloc, que l’Ajuntament concertés un préstec amb una entitat bancària i el
CCE aniria retornant el capital i els interessos d’acord amb el pluriennal previst.
L’Ajuntament l’any passat va concertar un préstec a 10 anys de 250.000 euros per
assumir la part d’aquesta obra que quedava pendent quan van arribar. Per això, es
proposa mantenir aquest préstec i que el CCE vagi tornant el capital i els interessos
durant 15 anys, d’acord amb el conveni signat. Es tracta d’una ratificació de la
signatura del conveni perquè el CCE havia de tenir el conveni signat abans del 30 de
novembre i amb les dates del Ple, si s’esperava a la seva aprovació no s’hauria entrat
a temps.
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El Sr. Joan Rivera diu que la pòlissa es va fer perquè la Generalitat no ha pagat
aquesta subvenció, és culpa de la Generalitat que s’hagi de fer aquest pòlissa
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU
i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).
10. Manifest institucional: dia internacional per al ‘eliminació de la violència
envers les dones
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
fer públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per manifestar
fermament i amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins eradicar-la.
Volem condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, tant a
Catalunya com arreu del món, i mostrar la nostra repulsa davant totes les
manifestacions de violència, física, psicològica, econòmica, social o estructural, que
impedeixen a les dones poder tenir garantits els seus drets com a ciutadanes.
La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les víctimes
mortals, sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista, i apel·lar
totes aquelles manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat física i
psicològica de les dones, pel simple fet d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les
dones, més enllà de la injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir
la democràcia plena, la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.
Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys que
vàrem començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la violència envers
les dones, i des d’aleshores, que no ens hem aturat. La nostra societat ha situat la
violència masclista a l’agenda política del país. Cal esmentar que, més enllà de la Llei
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, dels plans i programes
específics, dels coneixements i la recerca, i dels i les professionals, la societat
catalana disposem de voluntat, tenacitat i fermesa. La voluntat política del Govern de
la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també la tenacitat i la fermesa
de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes
aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per assolir
aquesta fita.
Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència masclista i
hem esmerçat grans esforços per donar-ne compte.
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les arrels, en
models i estereotips que rauen en l’imaginari col·lectiu. En un sistema de valors i rols
de gènere que ens fa acceptar com a vàlids uns arquetips i una jerarquia de
subordinacions que no només no es corresponen a la realitat, sinó que, per una
banda, silencien les dones i en limiten els sabers, les capacitats i el talent, i per una
altra, condicionen i limiten la capacitat de ser homes i de viure una masculinitat no
violenta, receptiva, activa i de respecte cap a l’altre sexe. És per això que es fa
necessari seguir treballant i invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social.
La violència, en totes les seves manifestacions, és una conseqüència de les
desigualtats reals, per tant, som conscients que l’única manera d’aconseguir una
societat sense violència és fer una aposta clara per les polítiques d’igualtat que
permetran a dones i homes concebre un pacte social i democràtic basat en el
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respecte, l’equitat i la justícia social. Som conscients que aquest pas el podem
aconseguir amb l’educació i els coneixements que són eines que ens permetran, en un
futur, construir relacions sense subordinacions ni violència.
A dia d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir
una societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els darrers anys, amb la
implicació de totes les administracions i els agents socials, hem avançat molt en la
coordinació i el treball conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una
xarxa de recursos i serveis especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de
les dones en situacions de violència masclista i els seus fills i filles instruments
d’atenció, assistència, protecció i recuperació. Cal seguir avançant en aquesta línia i,
molt especialment, cal fer un esforç per aproximar aquests serveis a les dones i també
a la societat en general perquè en facin ús sempre que ho consideri escaient. Hem de
posar en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris per tal que tothom sàpiga
on pot adreçar-se en cas de detectar una possible situació de violència masclista i
poder actuar així de manera preventiva, perquè hem constatat que tota la societat, i
molt especialment l’entorn més proper a les dones, juga un paper fonamental en la
detecció i prevenció de possibles episodis de violència; cal que totes i tots ho tinguem
present i en siguem conscients.
És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques
per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència
masclista són innegociables i imprescindibles. Les institucions catalanes tenen per
objectiu garantir el benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement. És per això
que, enmig d’uns temps convulsos, no ens podem permetre escatimar voluntats i no
podem permetre que la violència masclista torni a casa, invisible i fonedissa, que es
perpetuï en silenci mentre segueix atemptant contra el dret a la vida i, en general,
contra els drets humans.
És per tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i
refermar el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on
les relacions es basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una
societat més igualitària, formada per dones i homes lliures.
La Sra. Bardulet llegeix la proposta.
La Sra. Guitart diu que van proposar que s’incorporés aquest punt perquè creien que
és vergonyós les traves que s’estan posant a aquesta problemàtica i felicita a
l‘Associació de dones de l’acte que es va celebrar el passat diumenge.
El Sr. Alcalde es suma el que ha dit la Sra. Guitart.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
11. Informació de l'equip de govern
La Sra. Dolors Costa explica:
Àrea d’Esports
− Durant aquests dos mesos s’ha reunit en diverses entitats esportives del municipi
per saber quines són les seves propostes i necessitats.
− S’estan fent les gestions oportunes per incorporar el rocòdrom al Cens
d’Equipaments Esportius de Catalunya com a requisit previ per a la sol·licitud
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d’algunes subvencions a la Generalitat i per poder determinar la forma de gestió
més adequada.
S’estan estudiant propostes per millorar la seguretat i la climatització dels vestidors
del pavelló d’esports.
S’estan estudiant amb el Club de Tenis la possibilitat d’ampliar un pista de pàdel.
El GEC li ha transmès el gran treball que fan i li demanen que l’Ajuntament els
faciliti una desbrossadora per la neteja de camins. Des d’aquesta regidoria es farà
tot allò que estigui en les seves mans perquè això sigui així.
S’està col·laborant amb l’associació esportiva Sant Grau per tal de poder dur a
terme el proper 31 de desembre la cursa de Sant Silvestre.
Amb el Campdevànol Club de Futbol hna parlat de la necessitat d’adequar a la
normativa una sèrie d’instal·lacions de serveis generals referents a l’aigua i la
climatització.
Pel que fa el bar del Pavelló, s’està tramitant la documentació per fer la licitació un
cop finalitzat el contracte actual que no està previst prorrogar.

Àrea d’Ensenyament
− En relació amb la nova escola, informa que el dia 22 d’octubre l’alcalde, els tècnics
de l’Ajuntament i ella mateixa es van reunir amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat per la presentació de l’avantprojecte. Es va presentar l’avantprojecte
i van posar damunt de la taula els diferents problemes que poden sorgir. Un
d’aquests és el projecte d’inundabilitat que l’ACA exigeix, ha de ser de 100 anys, la
qual cosa comportarà un increment en els pressupostos en quant a fonaments i
estructura per zona inundable. Un altre dels esculls és l’impacte acústic per ser al
costat de l’empresa Comforsa, que requerirà la necessitat de col·locar pantalles
acústiques. Acabada aquesta reunió, a la consellera Rigau i al Director general de
centres públics els van transmetre l’interès de l’Ajuntament perquè aquesta obra
sigui considerada una prioritat. La mateixa consellera va informar que es treballarà
en aquesta prioritat i que gairebé segur en el pressupost de 2013 hi haurà partida
pressupostària per tal de començar les obres de la nova escola. La Sra. Costa es
compromet a fer un seguiment continuat de l’estat en què es troba el projecte, un
cop aquest estigui a punt, s’avisarà al grup socialista, a la direcció de l’escola i als
representants de l’AMPA per tal de fer la presentació a totes les parts implicades.
− En relació amb el CEIP PIRINEU, s’han portat a terme una sèrie d’obres de
manteniment a requeriment de la direcció del centre.
− En relació amb la Llar d’infants el Barrufet, el 8 de novembre es va mantenir una
reunió on hi van assistir part de l’equip de govern, les educadores i els pares on es
va informar als pares dels canvis i mesures preses i aquests van exposar els seus
dubtes i les seves preocupacions. Des d’aquesta regidoria es celebra la iniciativa
d’un grup de pares i mares per tal de constituir una AMPA a la llar d’infants que
creu que contribuirà de forma positiva en el projecte educatiu. S’han portat a terme
actuacions d’arranjaments de portes i finestres que segons la direcció del centre
feia anys que es reclamaven, com per exemple ajustaments a les portes per evitar
la fuga de calor.
Finalment, la Sra. Costa demana a la Sra. Capdevila en base a què afirma que no es
compleixen les ràtios a la llar d’infants.
La Sra. Capdevila diu que li enviarà les dades de què disposa.
La Sra. Marta Bardulet explica:
En primer lloc, felicita l’Associació de Dones i els seus col·laboradors, entre ells el
regidor Sr. López, per la petita representació que van organitzar el diumenge passat.
També adverteix que el nombre de víctimes al Ripollès per violència de gènere durant
el 2012 ha estat de 41 persones.
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En segon lloc, informa que el 5 de novembre es va començar l’Escola de Pares i
Mares al municipi.
Àrea de Sanitat
− La Fundació Oncolliga presenta l’Ocotrail 2013 per recaptar fons per adaptar les
sales dels hospitals comarcals de Girona on els malalts de càncer reben el
tractament, l’objectiu és fer-les més còmodes i donar més benestar als malalts.
Àrea de Joventut
− Informa del taller d’emprenedoria per a joves que es portarà a terme durant el mes
de desembre al Centre Cívic.
− Informa de la propera reunió que hi haurà al Consell Comarcal per tractar la
problemàtica dels terrenys d’acampada i dels campaments juvenils que s’instal·len
al Ripollès.
Àrea de Benestar Social
− Informa sobre la Campanya d’Envelliment Actiu al Ripollès, des de l’Ajuntament es
treballa perquè Campdevànol aculli la cloenda d’aquest any.
− Informa de la iniciativa dels Feliços 90.
− Informa que l’Ajuntament i el Col·legi de Farmacèutics han organitzat dues
xerrades dirigides a la gent gran sobre la diabetis i els medicaments i aliments per
evitar les interaccions.
− El 22 de desembre es celebrarà el Nadal a la llar de jubilats amb un recital de
poemes a càrrec de la Sra. Núria Feliu.
Àrea de Cultura i festes
− Informa dels actes que es van realitzar relacionats amb la celebració de la 1a
Biennal del Metall els dies 5, 6 i 7 d’octubre.
− Informa que a la biblioteca es van fer dos conta contes pels petits.
− El 7 de novembre es va celebrar l’acte de clausura del centenari Coll i Bardolet,
coincidint amb el dia del seu naixement.
− Finalment, informa de l’agenda d’activitats per a les properes setmanes i
especialment els actes relacionats amb el Nadal i el dia de Reis.
El Sr. Alcalde explica:
Àrea d’Urbanisme i Obra Pública
− Informa que el 18 de desembre finalitza el termini per a la sol·licitud del FEDER i
que l’obra que es demanarà serà la Plaça Clavé.
− Informa que ha sortit publicat el nou PUOSC, el qual ha modificat la finalitat, els
criteris i la dotació econòmica.
− S’està treballant per donar solució als problemes de gestió dels dos canals del
municipi.
− S’està treballant per garantir el desenvolupament industrial de les colònies i
solucionar els problemes de solidesa que aquestes tenen.
− S’està treballant per a la recepció del polígon industrial de Niubó
− Juntament amb la regidoria de barris, s’està analitzant quines són les necessitats
d’aquests.
− Agraeix als ciutadans, al personal de l’ajuntament i als regidors que van treballar
en les emergències ocasionades per les ventades.
− S’ha posat en marxa el dispositiu de nevades.
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Altres assumptes:
− Felicita a totes les persones que han fet possible la Festa Major i els actes del
Centenari del pintor Coll i Bardolet. El cost final per l’Ajuntament ha estat d’uns
16.000 euros, un cop excloses les subvencions i aportacions.
− Informa que com a conseqüència de la incorporació de Campdevànol al Cercle
Europeu de Ciutats del Metall hi ha hagut alguns empresaris que han mostrat el
seu interès per instal·lar-se a Campdevànol, s’estan fent gestions perquè aquesta
iniciativa arribi a bon port.
− Informa que es mantenen diverses reunions amb GIACSA per evitar que torni a
passar el tancament de l’aigua a tot el municipi.
− Informa que s’ha demanat una reunió amb Correos y Telégrafos per parlar de les
noves condicions d’ocupació del local de l’Ajuntament.
− Informa que s’estan mantenint reunions amb responsables del Departament de
Governació per perfilar les obres que es finançaran mitjançant el FEDER i el
PUOSC.
− Informa que hi ha hagut diverses reunions per tractar aspectes relacionats amb els
serveis de residus.
− El Sr. Soler i ell mateix estan fent visites a les empreses d’aquest municipi i felicita
a l’empresa Plantaiplantea la seva instal·lació al municipi.
− Agraeix a la consellera Rigau per la seva predisposició per tirar endavant el
projecte de la nova escola.
− Finalment, informa que a l’abril o el maig es posarà en funcionament l’antena dels
Cubilàs, després d’anys i anys d’espera, tot i que encara no se sap quins
operadors hi haurà.

12. Precs i preguntes
El Sr. Ribera demana si s’arranjarà la pista del barri del Roser i si en el pressupost
vinent es tindran en compte les obres de manteniment de la plaça Coberta.
La Sra. Guitart demana si es preveu que es celebri el Culturalia aquest any, ja s’ha
perdut el Campo Vandali i creuen que no es bo pel poble perdre totes aquestes festes.
Demana còpia de les actes del Patronat de Cultura. Afegeix que va assistir a la reunió
amb els pares de la llar d’infants per interessar-se de la situació i demanar-los si
necessitaven alguna cosa del seu grup i que en cap cas l’objectiu no era crear mala
maror. Els pares van dir que estaven conformes a la taxa i les professores van dir que
enlloc que s’acomiadés a una de elles, van demanar la reducció de jornada de totes.
La Sra. Capdevila fa un prec a la regidoria d’Educació, els recorda que van suggerir
fer reunions conjuntes per aconseguir que la nova escola tiri endavant. Demana que hi
hagi la voluntat de poder anar a les reunions, no per posar cap entrebanc, sinó per fer
tot allò que sigui possible perquè la nova escola tiri endavant i prega que en les
properes reunions se’ls convoqui. A més, reitera que en la reunió de la llar d’infants no
es va voler anar a crear mala maror, sinó saber com estan les coses i com funciona tot
plegat.
L’Alcalde explica que en relació amb la pista poliesportiva del barri de l’Estació s’han
fet gran part de les actuacions d’arranjament, tan aviat com econòmicament sigui
possible també s’actuarà al barri del Roser. En relació amb la plaça Coberta, entén
que el Sr. Rivera fa referència a la pintura, s’hi actuarà però no es considera la màxima
prioritat, hi ha altres zones que es consideren més prioritàries. En relació amb la pista
d’skate està en funcionament, s’ha complert el que es va dir. En relació amb Culturalia,
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recorda que el va promoure la Sra. Costa i tant aquest com el Campo Vandali s’han
substituït per la Biennal i aquests quedaran supeditats a les prioritats i a les
disponibilitats econòmiques.
La Sra. Bardulet diu que ja va explicar anteriorment que aquestes dues festes s’han
substituït per la Biennal, que es considera que aposta més pel poble i el seu
desenvolupament econòmic.
L’Alcalde, en relació amb les actes del Patronat, diu que es posaran a disposició dels
regidors, tot i que no disposen de les actes de la legislatura passada. En relació amb la
reunió amb l’AMPA, agraeix el canvi de to durant el Ple. Finalment, en relació amb la
reunió de l’escola nova, la Generalitat va considerar que només hi havien d’assistir els
que hi van assistir, la pròxima reunió que és la del projecte bàsic i executiu podran
assistir amb tota normalitat.
El Sr. López diu que entén que la pista d’skate ja està operativa.
L’Alcalde diu que no ha dit que estava operativa, perquè la setmana que ve es
col·locarà una balla en el sector sud i falta per col·locar altres elements de protecció i,
fins que no es tinguin garantides totes les mesures de seguretat, que espera que sigui
en breu, no dirà que està 100% operativa, però l’estat de la pista demostra que ja
s’està utilitzant.
El Sr. López diu que és evident que està inacabada.
La Sra. Capdevila, en relació amb la llar d’infants, vol aclarir que no van anar a crear
mala maror, sinó a fer la seva tasca i les ràtios els han estat proporcionades per
l’Ajuntament, però ho tornaran a confirmar.
La Sra. Costa reitera que els facin arribar aquestes dades perquè és una cosa que la
preocupa.

Atès que no n’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
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ANNEX 1
Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’entitat
“Ajuntament Campdevànol”, per al finançament de l’actuació de “Reforma de la piscina
a l'aire lliure”
Esplugues de Llobregat,
Reunits
D’una part, el senyor Ivan Tibau i Ragolta, com a president del Consell Català de l’Esport amb
competència suficient d’acord amb l’article 2.2.f) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre
els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport,
I d’altra part, el senyor Joan Manso Bosoms, Alcalde de l’entitat “Ajuntament
Campdevànol”, en representació d’aquesta.
Actuen
Ambdues parts, en nom i representació de les respectives institucions i, es reconeixen
competència i capacitat suficient per actuar i obligar-se i
Exposen
I. D’acord amb l’article 3.2.n), del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és el
de planificar i programar una xarxa equilibrada d’instal·lacions esportives amb els
equipaments necessaris arreu del territori català, que reculli tant com sigui possible tota mena
d’iniciatives mirant d’aconseguir una utilització òptima de les instal·lacions, els equips i els
materials destinats a la pràctica esportiva.
II. El Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en el
seu article 51.1, disposa que correspon al Consell Català de l’Esport redactar i tramitar el Pla
director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. Fruit d’aquest mandat,
mitjançant el Decret 95/2005, de 31 de maig, s’aprova el Pla director d’instal·lacions i
equipaments esportius de Catalunya (PIEC).
III. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom administratiu adscrit actualment al
Departament de la Presidència, que entre d’altres finalitats, disposa la de planificar i gestionar
la política esportiva de la Generalitat, d’acord amb l’article 35.3 del Text únic de la Llei de
l‘esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.
IV. El 06/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova l’expedient de despesa
plurianual que dóna cobertura a aquesta subvenció, l’última modificació del qual s’aprova el
17/07/2012, el qual pot modificar la distribució econòmica i els interessos que constaven en el
conveni de concessió, sense modificar la quantitat principal de la subvenció. La despesa
corresponent a l’anualitat 2012 està degudament consignada en les partides pertinents del
pressupost de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa hi ha crèdit adequat i suficient.
V. El 20/07/2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya autoritza el Consell Català de
l'Esport a atorgar a l’entitat “Ajuntament Campdevànol” una subvenció de 75.000,00 euros
per a l’actuació de “Reforma de la piscina a l'aire lliure”.
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VI. El 15/02/2012, les parts signen un conveni pel qual el Consell Català de l’Esport
concedeix a “Ajuntament Campdevànol” una subvenció de 75.000,00 euros per a l’actuació
de “Reforma de la piscina a l'aire lliure”.
Atesa la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional alienes a la voluntat de les
parts signats d’aquest document, no es pot continuar seguint amb el sistema de finançament
previst amb l’Institut Català de Finances (ICF) pactat entre les parts en el conveni citat en el
paràgraf anterior. Davant la impossibilitat de realitzar l’objecte del conveni en les condicions
pactades, es fa necessari formalitzar un nou conveni, i deixar sense efecte l’anterior, que
reculli les noves circumstàncies que han de regir la tramitació d’aquest expedient de
subvenció.
Vist que l’expedient ha seguit la tramitació corresponent i que compleix la normativa aplicable,
de conformitat amb l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
(LFC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, posades d’acord les parts i
en consideració de les manifestacions anteriors, aquestes subscriuen el present conveni que
es regirà pels següents:
Pactes
Primer. Establir les noves condicions per continuar la tramitació de l’expedient núm.
82.313/00 pel qual es va concedir una subvenció a l’entitat “Ajuntament Campdevànol”, per
un import del principal de 75.000,00 euros, per a l’actuació de “Reforma de la piscina a
l'aire lliure” d’acord amb l’últim Acord de Govern citat en el punt IV de la part expositiva:
- 75.000,00 euros, corresponents a l’import del principal.
- 64.843,00 euros, corresponent a l’estimació de l’import dels interessos del principal i altres
despeses derivades del préstec en el supòsit de la participació d’una entitat financera.
La realització de l’obra subvencionada ha de finalitzar abans del 31/12/2015.
Segon. S’estableixen dues formes de pagament de l’esmentada subvenció:
a) Pagament del principal més els interessos, quan l’obra estigui finançada mitjançant una
entitat financera.
b) Pagament del principal de la subvenció, quan no intervingui una entitat financera, sense
que siguin subvencionables els interessos que consten al pacte primer.
L’entitat beneficiària de la subvenció haurà d’especificar quina forma de pagament vol establir
per a la tramitació d’aquest expedient de subvenció, mitjançant notificació per escrit al Consell
Català de l’Esport en el termini de 6 mesos a partir de la signatura del present document. Si
l’import del préstec formalitzat és inferior al principal de la subvenció, podrà utilitzar les dues
formes de pagament de manera complementària.
En el supòsit que no es notifiqui dins d’aquest termini, s’entendrà que l’Entitat opta per
l’apartat b) d’aquest pacte.
Tercer. El Consell Català de l'Esport farà efectiva la subvenció, que inclou el principal i, en el
supòsit d’intervenció d’una entitat financera i dins dels límits establerts en aquest conveni,
també els interessos del préstec per al finançament de l’actuació objecte de la subvenció, a
càrrec dels pressupostos de 2012 fins el 2027 d’acord amb el següent desglossament:
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any 2012:
any 2013:
any 2014:
any 2015:
any 2016:
any 2017:
any 2018:
any 2019:
any 2020:
any 2021:
any 2022:
any 2023:
any 2024:
any 2025:
any 2026:
any 2027:
Total

Capítol 7 (amortitzacions)
1.067,00 euros
2.214,00 euros
1.470,00 euros
1.497,00 euros
1.707,00 euros
1.853,00 euros
2.060,00 euros
2.501,00 euros
2.202,00 euros
2.798,00 euros
3.634,00 euros
6.369,00 euros
9.994,00 euros
11.180,00 euros
12.348,00 euros
12.106,00 euros
75.000,00 euros

Capítol 4 (interessos)
3.109,00 euros
4.760,00 euros
4.981,00 euros
5.057,00 euros
5.312,00 euros
5.166,00 euros
5.023,00 euros
4.865,00 euros
4.685,00 euros
4.502,00 euros
4.287,00 euros
4.007,00 euros
3.526,00 euros
2.746,00 euros
1.884,00 euros
933,00 euros
64.843,00 euros

Total
4.176,00
6.974,00
6.451,00
6.554,00
7.019,00
7.019,00
7.083,00
7.366,00
6.887,00
7.300,00
7.921,00
10.376,00
13.520,00
13.926,00
14.232,00
13.039,00

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

139.843,00 euros

La primera anualitat, corresponent al 2012, es farà efectiva dins de l’esmentat període
pressupostari amb càrrec a les partides 760.0001 i 460.0001. Les anualitats restants es faran
efectives al llarg de cada període pressupostari, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost del Consell Català de l’Esport per a cada anualitat.
Cas que l’entitat beneficiària hagi formalitzat un o més préstecs amb una o més entitats
financeres per al finançament de l’actuació objecte de la subvenció, en el termini d’1 mes a
partir de l’atorgament del préstec, haurà d’aportar al Consell Català de l’Esport la
documentació justificativa que detalli les seves característiques: entitat financera, entitat
prestatària, import i objecte del préstec, tipus d’interès, periodicitat i import estimat de les
quotes i termini d’amortització.
El Consell Català de l’Esport abonarà a l’entitat beneficiària l’import corresponent als
interessos del préstec sense que en cap cas el total superi l’import total de les anualitats del
capítol 4 que figura en aquest pacte. Si l’import del préstec formalitzat per l’entitat beneficiària
és inferior al principal de la subvenció, el Consell Català de l’Esport abonarà la diferència fins
arribar a completar el total del principal, sempre d’acord amb la distribució de les anualitats
que consten en aquest pacte. Cas que no s’hagi formalitzat cap préstec, els imports
consignats cada any en el capítol 4 s’acumularan a l’anualitat del capítol 7 fins el total del
principal de la subvenció.
Per tal de poder adaptar els pagaments dels capítols 7 i 4 a la realitat dels costos del préstec,
el Consell Català de l’Esport podrà modificar els imports corresponents als capítols 7 i 4 de
l’any en curs en funció dels interessos i despeses acreditats per les entitats financeres,
sempre i quan es justifiqui que hi ha crèdit suficient en el moment del pagament. L’entitat
beneficiària autoritza al Consell Català de l’Esport a modificar la distribució de les anualitats
següents, sempre que no es modifiqui l’import total del principal segons el punt segon de
l’Acord de Govern de 17/07/2012. Aquestes modificacions s’han de notificar degudament a
l’entitat beneficiària.
Quart. El principal de totes les subvencions concedides per les diferents administracions o
entitats privades no poden superar en cap cas el 100% de l’import d’adjudicació del total de
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les obres. Tota quantitat que el superi s’ha de revocar de la subvenció concedida pel Consell
Català de l'Esport.
Així mateix, aquest conveni es pot revisar en el supòsit d’alteració de les condicions de
concessió que pugui suposar una rebaixa en l’import de la subvenció.
Cinquè. Els justificants de l’actuació objecte de subvenció consisteixen en certificació de la
justificació de la despesa, expedida per la Secretaria o la Intervenció, que acrediti: les dades
identificatives de l’actuació subvencionada i de les certificacions d’obra, l’acceptació de les
certificacions d’obra, l’import de l’obra executada i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el
projecte informat favorablement pel Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en qualsevol
moment, el Consell Català de l'Esport, pot exigir la presentació de les certificacions d’obra o
factures, degudament acceptades per l’entitat beneficiària, que acreditin l’actuació realitzada.
Sisè. Atès que l’import de la despesa subvencionable supera la quantia de 50.000 euros,
amb la presentació de la primera documentació justificativa també s’han d’aportar les ofertes
sol·licitades per a la contractació de l’obra, que almenys han de ser tres, d’acord amb els
criteris establerts a l’article 31.3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), sens perjudici del compliment, en el seu cas, del Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic. Quan no s’hagi triat l’oferta econòmica més avantatjosa també s’ha d’aportar una
memòria justificativa de l’elecció.
Setè. Cada any, abans del 15 d’octubre, l’entitat beneficiària de la subvenció ha de lliurar al
Consell Català de l’Esport, la documentació justificativa prevista en el pacte cinquè. La
documentació justificativa corresponent a l’anualitat 2015 es pot presentar fins el 15 d’octubre
de l’any següent.
El Consell Català de l’Esport farà efectiu el principal de la subvenció a l’entitat beneficiària, en
una o vàries vegades, a mida que es justifiqui degudament la part de l’obra executada fins al
màxim establert anualment en el pacte 3è, aplicant sobre l’import dels justificants de
l’actuació el percentatge que resulti del principal de la subvenció atorgada sobre l’import
d’adjudicació de l’actuació subvencionada.
En el supòsit d’intervenció d’una entitat financera, el Consell Català de l’Esport pagarà els
interessos que corresponguin en una o vàries vegades, fins al màxim establert anualment en
el pacte 3è, els quals s‘hauran d’acreditar mitjançant documentació expedida per l’entitat
financera on consti l’import dels interessos del préstec acumulats fins a la data. El Consell
Català de l’Esport només podrà fer efectiu, com a màxim, el pagament dels interessos
corresponents a l’import del principal de la subvenció.
Per poder tramitar el primer pagament de la subvenció, l’Entitat ha d’aportar al Consell Català
de l’Esport, a més de la documentació justificativa, certificació degudament signada
acreditativa de l’acord d’adjudicació per l’òrgan competent i una còpia de l’acta de replanteig
on consti la data d’inici de l’obra subvencionada.
Una vegada finalitzada l’obra, el beneficiari ha d’aportar al Consell Català de l'Esport l’acta de
recepció, el certificat final de l’obra signat per la direcció de les obres, amb el corresponent
projecte final d’obra i la certificació final de les obres, i un joc de fotografies digitals. Aquest
material fotogràfic pot ser utilitzat pel Consell Català de l'Esport, en les seves exposicions i
publicacions.
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Per poder tramitar l’últim 5% del principal de la subvenció, el Consell Català de l’Esport ha de
comprovar que la documentació presentada un cop finalitzada l’obra dóna compliment al que
estableix la normativa tècnica d’equipaments esportius del PIEC.
Vuitè. Juntament amb les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (LGS) i a la LFC, així com a la resta de normativa
aplicable, l’Entitat beneficiària està subjecta a les obligacions següents:
a) Executar les obres a subvencionar amb estricta subjecció al projecte informat
favorablement pel Consell Català de l'Esport, d’acord amb la normativa tècnica
d’equipaments esportius del (PIEC). No es pot modificar el projecte aprovat pel Consell
Català de l'Esport sense l’autorització prèvia per escrit d’aquesta administració
esportiva.
Les variacions dels projectes que suposin un increment del cost final de l’obra no
comporten un augment de la subvenció concedida.
b) La quantia del principal de la subvenció atorgada pel Consell Català de l'Esport, s’ha
de destinar íntegrament al pagament de l’obra subvencionada o, en tot cas, si escau, a
avançar l’amortització del préstec que l’entitat hagi formalitzat per al finançament de
l’obra.
c) L’entitat beneficiària pot subcontractar totalment l’objecte de la subvenció, d’acord
amb el que preveu l’article 29 de la LGS i 68 del seu Reglament. En els supòsits que
l’activitat subcontractada sigui superior al 20% de l’import de la subvenció i que aquest
import superi els 60.000 euros, abans de formalitzar la subcontractació del contracte
d’obres, cal aportar-lo perquè el Consell Català de l'Esport, o òrgan competent, l’autoritzi
en el termini d’un mes.
d) L’acta de replanteig d’inici d’obra, els certificats de justificació de la despesa expedits
per la Secretaria o Intervenció i l’acta de recepció de les obres s’han de presentar
preferentment amb el model normalitzat que facilita el Consell Català de l’Esport; en el
cas de les certificacions d’obra, amb el model reglamentàriament establert al RD
1098/2001, de 12 d’octubre, que també facilita el Consell Català de l'Esport. Aquests
documents s’han de lliurar amb el nom i les signatures originals, amb els segells
corresponents, de l’entitat promotora, l’empresa contractada i la direcció de les obres.
e) Sotmetre’s a les actuacions de control dels òrgans competents i a facilitar-los-hi tota
la informació que a aquests efectes li sigui requerida per la Intervenció General de la
Generalitat, la Sindicatura de comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa vigent.
f) Facilitar l’accés del personal tècnic del Consell Català de l'Esport, per portar a terme el
seguiment i control , si escau, de l’obra subvencionada i pugui donar el vistiplau a l’acta
de replanteig d’inici d’obra, a les certificacions d’obra i a l’acta de recepció, d’acord amb
l’article 46 de LGS i article 110 de Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
g) Col·locar en lloc visible, des de l’inici de l’obra i fins a la inauguració, el rètol d’obres
normalitzat, on consti que l’obra està subvencionada pel Consell Català de l'Esport, amb
el seu logotip. Així mateix, ha de col·locar de manera permanent en un lloc visible de
l’accés a l’equipament una placa on constin les institucions que han col·laborat en l’obra.
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h) Complir la normativa tècnica d’equipaments esportius del PIEC, i la resta de
normativa aplicable, quant a l’ús i gestió de l’equipament esportiu.
i) Les condicions d’utilització han de garantir l’ús per als programes esportius d’esport
escolar, esport federat i esport i salut adreçats als ciutadans de l’àmbit territorial que es
realitzin en l’espai de l’obra subvencionada i sempre prioritzant la utilització per a les
activitats físicoesportives per a les quals s’ha projectat l’equipament esportiu sobre
qualsevol altre tipus d’acte de caràcter no esportiu.
j) De conformitat amb l’article 31.4.a) de la LGS, destinar l’equipament esportiu a la
finalitat per a la qual ha estat subvencionat, per un període mínim de 25 anys, durant el
qual si es volen canviar les condicions d’ús, arrendar, cedir la gestió, transmetre el
domini o enderrocar s’ha d’obtenir prèviament autorització expressa per escrit del
Consell Català de l'Esport.
Si escau, en el supòsit de nous titulars de la propietat o gestió, aquests han d’assumir
les obligacions que comporta la concessió de la subvenció. El Consell Català de l'Esport
pot sol·licitar l’establiment de garanties del compliment de les obligacions indicades.
k) Mantenir i conservar en bon estat l’equipament esportiu subvencionat, d’acord amb la
normativa tècnica d’equipaments esportius del PIEC, per un període mínim de 25 anys i
complir amb les previsions establertes en el projecte de gestió.
l) Vetllar perquè es compleixi la legislació vigent aplicable per al funcionament de les
instal·lacions subvencionades i per dotar-les del personal especialitzat titulat necessari
per al seu correcte funcionament i desenvolupament de les activitats fisicoesportives
que s’hi practiquin.
m) Si el Consell Català de l'Esport ho sol·licita, aportar-li les dades de la gestió de la
instal·lació, amb el compte de resultats, i de la seva utilització disgregades per sexe.
Novè. L’Entitat beneficiària ha de complir tots els requisits acordats en aquest conveni i tots
aquells que es puguin derivar de la normativa aplicable. Cas contrari, el Consell Català de
l'Esport prèvia avaluació de les conseqüències per al funcionament de la instal·lació esportiva
que representa l’incompliment de la mateixa, pot revocar i exigir el reintegrament, total o
parcial, de la subvenció en els supòsits previstos als articles 99 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i el
37 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions.
Desè. Deixar sense efecte el conveni signat per les parts el 15/02/2012, esmentat en el punt
VI de la part expositiva.
I en prova de conformitat, els compareixents signen aquest conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en la data i el lloc de l’encapçalament.
Ivan Tibau i Ragolta

Joan Manso Bosoms

President del Consell Català de l’Esport
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