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ACTA 12/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 DE DESEMBRE 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: 20:10
Acabament: 21:05
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 definitiva de la modificació de les ordenances reguladores dels tributs i
dels preus públics municipals per al 2013
2. Acord de validació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
3. Mocions dels grups municipals: Moció en defensa del model d’escola catalana

PROPOSTES:

1. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances reguladores dels
tributs i dels preus públics municipals per al 2013
ANTECEDENTS
El ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 30 d’octubre de 2012, va
acordar, entre d’altres coses, l’aprovació provisional de la modificació de les
Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics per l’exercici 2013, i
acordà obrir un termini d’exposició pública de l’expedient perquè tothom que hi tingués

2

algun interès pogués presentar al·legacions. El termini d’exposició al públic ha estat de
trenta dies hàbils, i s’inicià al dia següent de la publicació de l’anunci al BOP.
L’anunci de l’exposició pública es publicà al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
el dia 5 de novembre de 2012, per la qual cosa l’exposició al públic s’inicià el dia 6 de
novembre i ha finalitzat el dia 12 de desembre.
Dins d’aquest termini, el Grup Municipal Socialista (PSC-PM) ha presentat al·legacions
les quals es resumeixen i contesten seguidament:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
a. Proposa la congelació d’aquest impost i, subsidiàriament, que l’increment es
repercuteixi de forma proporcionada a tots els contribuents d’aquest impost.
Es desestima aquesta petició, atès que en anteriors modificacions d’aquesta
ordenança ja es van dur a terme modificacions proporcionalment diferents en
funció del tipus de vehicle, en conseqüència l’equip de govern proposa aproximar
l’increment de les tarifes no afectades per les anteriors modificacions amb les
afectades anteriorment.
Taxa per a la prestació del servei d’abastament d’aigua.
a. En primer lloc, al·lega que en l’estudi tarifari hi ha una previsió d’ingressos 48
euros superior a la previsió de despeses.
S’estima aquesta al·legació i per aquest motiu en l’expedient ja consta l’estudi
tarifari amb el mateix nombre d’ingressos i despeses.
b. En segon lloc, proposa:
• La reducció del percentatge d’increment corresponent a la tarifa per consum
domèstic per tal de compensar l’increment que s’ha aplicat durant el 2012.
Es desestima aquesta proposta, atès que l’increment respon tant a la imposició del
cànon per part de l’ACA, com a la situació del context econòmic actual i la
important despesa pública derivada de l’aigua. No incrementar la tarifa domèstica,
requeriria l’increment exclusiu de la tarifa comercial i industrial.
• La repercussió de la part de l’increment que es vol assolir amb la modificació
d’aquesta tarifa en el nou tram que ha incorporat l’ACA.
Es desestima vist l’informe de la delegada del Servei de GIACSA, que consta a
l’expedient, d’acord amb el qual l’experiència acumulada en els darrers anys és
que, quan s’ha fet pressió de preus exclusivament sobre els consums més elevats,
hi ha hagut un descens del consum i en conseqüència un nou desequilibri
econòmic del servei, de forma que l’objectiu de l’estudi queda incomplert i cal una
nova modificació tarifària en els consums més baixos.
• La repercussió proporcional de l’increment que es vol obtenir a la resta de
tarifes.
Es desestima, atès que el no increment de la tarifa domèstica implicaria l’increment
exclusivament de la comercial i industrial. En aquest cas, que l’increment també va
en funció del consum, l’equip de govern considera més adequat l’increment
proporcional d’ambdues tarifes.
• La congelació de la tarifa social.
S’estima, atès que ja es considera incorporada perquè la tarifa social per al 2013
no experimenta cap increment respecte la tarifa social per al 2012.
• La no reducció dels preus per serveis puntuals.
Es desestima, atès que no és correcta aquesta al·legació. Els preus per serveis
puntuals previstos per al 2013 són els mateixos que per al 2012, la diferència és
que per al 2012 l’IVA estava inclòs, en canvi, en les quanties 2013, l’IVA no està
inclòs.
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•

El manteniment de la bonificació per als aturats de llarga durada amb ingressos
inferiors a l’IPREM recollits en l’ordenança fiscal del 2012.
Es desestima aquesta proposta, atès que existeix ja la tarifa social, molt més
reduïda que la tarifa ordinària, la qual ja implica una bonificació implícita.

Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives.
a. Proposa un nou redactat, per no generar dubtes i confusions, del redactat de
l’última apartat de l’article cinquè.
S’estima aquesta al·legació, tot i que no afecti en res en el plantejament i
funcionament del Centre Cívic.
Taxa d’utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal.
a. En primer lloc, proposa que en la quota tributària de manera desglossada constin
els diferents serveis que es presten, de manera que tant la quota per material com
la quota per psicomotricitat es mantinguin separades i no puguin ser cobrades si
efectivament no es produeix la despesa que les fonamenta.
Es desestima, atès que la tarifa és única, la quota per material és de 0 euros i la
quota per psicomotricitat també.
b. En segon lloc, considera il·legal i contrària al principi de seguretat jurídica l’apartat
c) de l’article 4 d’aquesta ordenança, en relació amb la possibilitat que es pugui
modificar la tarifa de la quota mensual sense seguir el procediment legalment
establert.
S’estima l’al·legació i per aquest motiu es planteja un nou redactat d’aquest epígraf
en el qual es deixa clar que per a la modificació de les taxes caldrà seguir el
procediment legalment establert per a les modificacions de les ordenances fiscals.
c. En tercer lloc, en relació amb la bonificació prevista a l’article 5è relativa a la
possibilitat d’acordar-se a proposta de serveis socials bàsics, prèvia valoració de la
situació socioeconòmica familiar, en especial les situacions de risc o vulnerabilitat
social dels menors, proposa que aquesta sigui bonificada en el 100% igual que en
el supòsit de l’article 6è d’aquesta ordenança.
Es desestima l’al·legació, atès que des de Serveis Socials es proposa una
bonificació diferent de les establertes a les ordenances 2012 referent a les
subvencions del Departament d'Educació per a situacions d'especial vulnerabilitat
o risc social dels menors.
En aquest cas la proposta no ve de les famílies, sinó de l'equip d'Atenció Primària
del Consorci de Benestar Social després de fer un estudi de la situació familiar,
valorant situació social, econòmica i psicològica/emocional de l'infant, entenent en
aquests casos la Llar d'infants com un recurs de protecció.
La valoració del risc i vulnerabilitat es fa a través dels indicadors de risc social i
desprotecció de la infància que marca la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i
les oportunitats en la infància i l’adolescència. Els Serveis Socials entén que la
reducció de la taxa no ha de ser del 100% (excepte quan es donin situacions de
dificultat social i el nucli no compti amb cap tipus d’ingrés econòmic) ja que la
quota econòmica i l'assistència del menor al centre formen part del pla terapèutic
de les famílies i és un indicador bàsic en molts casos per valorar el compromís, la
capacitat de gestió, i les eines que promouran el canvi de la situació familiar.
Taxa pel servei de gestió de residus municipals.
a. Proposa la supressió de l’epígraf 2.2 solars sense edificar perquè no els consta
que el servei d’escombraries els presti cap servei.
Es desestima l’al·legació, atès que el servei de recollida d’escombraries és un
servei de recepció obligatòria tant per als habitatges com per als solars sense
edificar i aquesta no depèn del volum de residus generats per a cadascun
d’aquests.
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b. En segon lloc, proposa l’actualització de l’epígraf 2n de l’article 11 relatiu als
allotjaments, per mantenir l’equilibri i equitat entre la quota per habitatge familiar i
la quota per als serveis d’allotjament.
Es desestima, atès que no es pot considerar equilibrat un habitatge familiar del
qual no en deriva una activitat econòmica, d’un allotjament que sí que té aquesta
finalitat.
c. En tercer lloc, proposen que els canvis produïts en part dels epígrafs de l’article 11
s’apliquin de forma coherent i proporcionada en tots ells.
En la reunió mantinguda amb els representants del Grup Municipal Socialista un
cop presentades les al·legacions, aquests van mostrar la voluntat de retirar
aquesta esmena.
d. En quart lloc, proposa modificar el valor cadastral de l’apartat I, punt 3r de l’article
11.
Es desestima, atès que ja existeix una bonificació per a les famílies amb ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional anual sense tenir en compte el valor
cadastral de l’habitatge.
e. I en cinquè lloc, afegir el terme “anys” al final del paràgraf de l’apartat II d’aquest
mateix article.
S’estima l’al·legació.
Reglamentació general dels preus públics municipals.
a. En primer lloc, demana un anàlisi jurídica de si correspon l’aplicació de preu públic
o taxa en els supòsits d’utilització d’aparcaments municipals i de la piscina
municipal.
La secretària interventora de l’Ajuntament ha emès informe jurídic en relació amb
aquesta qüestió, el qual consta a l’expedient.
b. En segon lloc, en relació amb la utilització dels aparcaments públics municipals,
demana la supressió d’aquest preu públic i, en relació amb l’ús de la piscina
municipal, proposa unes tarifes diferents.
Es desestima aquesta al·legació, atès que implicaria un desequilibri econòmic
elevat en els estudis econòmics d’aquests preus públics del qual s’hauria de fer
càrrec el pressupost de l’Ajuntament.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’aprovació i les modificacions proposades a l’Ordenança general i a les Ordenances
fiscals reguladores dels impostos són expressió de la manifestació de la potestat
reglamentària de les corporacions locals en matèria d’ordenació dels tributs
municipals, de conformitat amb allò previst, entre d’altres, pels articles 15 a 19 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLHL), i s’ajusten a la regulació que per
aquests tributs determinen els articles d’aquesta norma.
2. Els apartats 1 i 2 de l’article 16 del TRLHL disposen que els acords de modificació
de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades. En aquest cas i veient l’annex, consta d’una manera clara i amb la
redacció pertinent tot el que es modifica.
3. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
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4. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves
modificacions és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local,
l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del TRLHL, l’article 111 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 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, l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Resoldre les al·legacions presentades del grup municipal Socialista estimantles parcialment, en els termes que s’expressen a la part expositiva i que s’han
d’entendre reproduïts aquí.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents, les modificacions
de les ordenances fiscals reguladores de tributs i dels preus públics següents:
ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost d’activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança Fiscal núm. 6 . Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor dels
Terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’abastament d’aigua
Ordenança fiscal núm. 12. Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de la taxa per documents que expedeixi o
tramiti l’administració municipal
Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals
Ordenança Fiscal núm. 16. Reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions
municipals
Ordenança Fiscal núm. 17. Reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol
de les vies públiques
Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per a la utilització dels serveis de
l’escola d’infants municipal
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus
municipals
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Annex 1. Preus públics per la utilització dels aparcaments públics municipals
Annex 4. Preus públics per les activitats de casals per a infants i joves
Annex 5. Preus públics per ús del gimnàs municipal
Annex 6. Preus públics per ús de la piscina municipal
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Aquestes modificacions es detallen a l’annex que s’acompanya.
Tercer. Publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regiran mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació, assenyalant que contra aquesta aprovació es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, de conformitat
amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer.

El Sr. Gerard Soler fa un resum de les al·legacions presentades i del sentit de les
resolucions de cadascuna d’elles tal i com està exposat en els antecedents d’aquest
acord. Seguidament, agraeix les propostes presentades pel grup municipal socialista,
però els demana que en properes ocasions a part de presentar les al·legacions també
presentessin solucions per la compensació de les disminucions econòmiques que
algunes de les al·legacions plantegen.
El Sr. Lluís López en primer lloc agraeix la convocatòria de la reunió per analitzar les
propostes, tot i que algunes es valorin en contra ja que no s’ha reflectit totes i per això
votaran en contra. Es posa a disposició de l’equip de govern per consensuar noves
propostes. Seguidament, analitza les propostes presentades pel seu grup següents:
−
−

−

−
−
−

En relació amb l’IVTM, van demanar que es congelés i que si això no era possible,
es repercutís entre tots els vehicles.
En relació amb la taxa de l’aigua, van demanar que la pujada fos més repartida
perquè l’any passat només va pujar a les famílies i es demanava que aquest any
es repartís en la resta. I alhora demanaven que s’aprofitin els trams de consum i es
gravin aquells que en facin un consum més excessiu.
En relació amb la taxa de la llar d’infants, exposaven que la quota base del mes
d’agost passava de 90 a 106 euros, perquè s’incloïa el preu del material de 10
euros i la psicomotricitat de 6 euros. El servei de psicomotricitat es cobrava a
banda, els consta que aquest servei ara el fan les educadores i s’ha convertit la
quota base, demanaven que es tornés a facturar de forma desglossada per poder
veure els diferents conceptes dels serveis que reben. En segon lloc, demanaven
que es modifiqués perquè consideraven completament il·legal l’apartat c) de
l’article 4 d’aquesta ordenança, en relació amb la possibilitat que es pugui
modificar la tarifa de la quota mensual sense seguir el procediment legalment
establert en cas que la subvenció del Departament es modifiqués
En relació amb la taxa d’escombraries, demanaven que la diferència entre els
allotjaments i els domicilis no fos tan gran i es reduís la taxa dels allotjaments. I
també que les pujades siguin més equitatives per a tothom i no siguin
En relació amb el preu de l’aigua, varen demanar que s’aprofiti més els trams de
consum i que pagui més qui més gasta, ja que és un recurs escàs.
Finalment, el grup socialista van demanar dues esmenes als preus públics. En
relació amb la Font del Querol, faran arribar en les reunions de seguiment i tal i
com varen quedar en la reunió de les ordenances, una proposta. També en el
preu públic de la piscina municipal, ja que és un servei molt utilitzat pels veïns de
Campdevànol i que en temps de crisi creuen que cal ajustar el preu.

El Sr. Soler fa diverses reflexions ja paleses en el dia de la reunió:
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−

−
−
−

−

En relació amb l’IVTM, després de fer un anàlisi dels municipis de la comarca, es
creu convenient equiparar l’impost al municipi amb característiques més semblants
que és Camprodon. A més, es puja el tram de vehicles que en els darrers anys no
s’havia tocat. Si s’augmenta l’impost a la resta de vehicles, aquest seria més elevat
que la resta de vehicles de municipis semblants a Campdevànol.
En relació amb l’aigua, el cànon el fixa l’ACA. En relació amb els trams, ja està
previst que qui més gasta més paga.
La taxa de la llar d’infants, és una quota única i el servei de psicomotricitat es
presta igualment.
Pel que fa a la taxa d’escombraries, demana en quin altre municipi de la comarca
que tingui les mateixes dimensions que Campdevànol els habitatges paguen 105
euros. Per altra banda, demana a nivell de comerços o indústries qui paga més si
és a Ripoll o a Campdevànol, hi ha unes despeses que fa que s’hagin de mantenir
els ingressos.
La piscina no té beneficis i per això no és possible disminuir la quota.

El Sr. López recorda al grup de CIU que en el seu programa electoral feien constar el
fet que no pujarien els impostos.
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).

2. Acord de validació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
L’Ajuntament de Campdevànol va aprovar provisionalment el pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) de Campdevànol en sessió del Ple de 3-09-2010 i ho va
trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (en endavant, CTU) de data 29-9-2010
va aprovar definitivament el POUM promogut i tramés per l’Ajuntament de
Campdevànol, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós, per triplicat exemplar, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions que fan referència als apartats següents:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Informes d’organismes sectorials
Sistemes
Sòl no urbanitzable
Sòl urbanitzable
Sòl urbà
Documentació del Pla, aspectes normatius, gràfics i errades materials

El Ple de l’Ajuntament el 30-03-2012 va validar inicialment el text refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Campdevànol amb les modificacions introduïdes
a conseqüència de l’aprovació definitiva per la CTU de Girona de 29-9-2010, així com
les modificacions següents:
•
•
•
•

S’elimina la qualificació d’equipament del solar de la Pl. de la Dansa.
El solar davant can Peipoch propietat de l’Hospital es qualifica de residencial en
lloc d’equipament, a petició del Patronat de l’Hospital.
Es modifica el PAU de Pernau propietat de Textil Viladecans
Els horts de Pernau es qualifiquen de rústic segons al·legació que va fer al seu dia
el propietari.
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Tot i no tractar-se de modificacions substancials, el Ple va acordar obrir un període
d’informació pública per a general coneixement de les modificacions incorporades,
mitjançant anunci al BOP de Girona; al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als diaris el
Ripollès i el Nou 9, i a la pàgina web municipal: www.campdevanol.org.
Aquesta informació pública va finalitzar el 19 de maig de 2012, en la qual es van
presentar les al·legacions següents:
1. Josep Vidal Capdevila, en nom propi sobre la propietat privada del Raguer, zona
que no havia estat modificada respecte l’aprovació inicial, provisional ni definitva.
2. Grup municipal del PSC-PM sobre diversos sectors de planejament
3. Josep Cabaní Tuset, en representació de Tèxtil Viladecans sobre PAU 2 Pernau
4. Lluís López i Garcia, en nom propi sobre els Horts de Pernau
5. Pilar Noguera Urgellès, en nom propi
Durant el termini d’informació pública, els interessats podien presentar al·legacions
exclusivament sobre les modificacions introduïdes respecte el text aprovat
definitivament per la CTU.
Per tal que el POUM sigui executiu en el termini més breu possible i a la vista de la
necessitat d’abordar amb el màxim consens possible les modificacions, l’equip de
govern presenta en aquest acord el text refós del POUM sense incorporar les quatre
modificacions descrites anteriorment. Aquestes, seran tramitades i, si s’escau,
aprovades pel Ple de la corporació, un cop sigui vigent el POUM i d’acord amb la
normativa aplicable en el moment de la seva aprovació, a fi efecte d’assolir el mateix
objectiu però amb la màxima cautela i el consens, a ser possible, necessari.
La complexitat d’algunes al·legacions presentades requereixen de temps per cercar les
fórmules que en el context actual permetin garantir la viabilitat del Planejament
d’Ordenació Urbanística Municipal; però evidentment lluny de la pressió que suposa el
fet que el procés seguit s’hagi allargat durant tants anys. Sembla doncs prudent que
per responsabilitat política, i a fi efecte de no entorpir més el desenvolupament
urbanístic del municipi, les citades modificacions es portin a terme en posterioritat a
l’entrada en vigor del document, amb els expedients que, en el seu dia, correspongui.
Atès que en el text refós del POUM presentat en aquest acord i que consta a
l’expedient, s’han eliminat les quatre modificacions introduïdes pel Ple de 30-03-2012,
només incorporant les modificacions introduïdes a conseqüència de l’aprovació
definitiva per la CTU de Girona de 29-9-2010, es considera innecessària la resolució
de les al·legacions presentades en l’última informació pública.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Validar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campdevànol,
elaborat per l’equip redactor encarregat per l’Ajuntament, en els termes que consten a
la documentació de l’expedient, en el qual s’incorporen al text aprovat provisionalment
les modificacions introduïdes a conseqüència de l’aprovació definitiva per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de 29-9-2010.
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar
cap tipus de recurs.
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3. Elevar l’expedient diligenciat del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que ho publiqui al DOGC a
l’efecte de la seva executivitat.
El Sr. Alcalde exposa la proposta:
“L’Àrea d’Urbanisme que encapçalo els hi proposa avui un nou pas en la llarga i densa
tramitació d’aquest planejament que s’endegà ara farà ja gairebé 10 anys: la validació
del text refós del POUM, com a pas previ a la publicació definitiva i a la seva posterior
entrada en vigor.
Permeti’m que els hi recordi el procediment seguit fins a dia d’avui des de que
encapçalem el govern d’aquest consistori:
El Ple de l’Ajuntament el 30-03-2012 va validar inicialment el text refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Campdevànol amb les modificacions introduïdes
a conseqüència de l’aprovació definitiva per la CTU de Girona de 29-9-2010, així com
les modificacions següents:
•
•

S’elimina la qualificació d’equipament del solar de la Pl. de la Dansa.
El solar davant can Peipoch propietat de l’Hospital es qualifica de residencial en
lloc d’equipament, a petició del Patronat de l’Hospital.
• Es modifica el PAU de Pernau propietat de Textil Viladecans
• Els horts de Pernau es qualifiquen de rústic segons al·legació que va fer al seu dia
el propietari.
Tot i no tractar-se de modificacions substancials, el Ple va acordar obrir un període
d’informació pública per a general coneixement de les modificacions incorporades,
mitjançant anunci al BOP de Girona; al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als diaris el
Ripollès i el Nou 9, i a la pàgina web municipal: www.campdevanol.org.
Aquesta informació pública va finalitzar el 19 de maig de 2012, en la qual es van
presentar les al·legacions següents:
1. Josep Vidal Capdevila, en nom propi sobre la propietat privada del Raguer, zona
que no havia estat modificada respecte l’aprovació inicial, provisional ni definitva.
2. Grup municipal del PSC-PM sobre diversos sectors de planejament
3. Josep Cabaní Tuset, en representació de Tèxtil Viladecans sobre PAU 2 Pernau
4. Lluís López i Garcia, en nom propi sobre els Horts de Pernau
5. Pilar Noguera Urgellès, en nom propi
A partir d’aquestes modificacions el govern va començar a treballar en diferents
propostes que intentessin assolir el consens necessari amb els al·legants a fi efecte de
fer possible una proposta d’acord definitiva que donés plena satisfacció als interessos
globals del municipi sense afectar de forma notòria als interessos emminentment
privats. La complexitat d'algunes propostes plantejades i les interconnexions de les
mateixes propostes entre elles, han anat allargant una tramitació que en el seu
moment ja vaig heretar amb més de 7 anys d’antiguitat.
Doncs bé, per tal que el POUM sigui executiu en el termini més breu possible i a la
vista de la necessitat d’abordar amb el màxim consens possible les modificacions,
l’equip de govern presenta en aquest acord el text refós del POUM sense incorporar
les quatre modificacions descrites anteriorment. Aquestes, seran tramitades i, si
s’escau, aprovades pel Ple de la corporació, un cop sigui vigent el POUM i d’acord
amb la normativa aplicable en el moment de la seva aprovació, a fi efecte d’assolir el
mateix objectiu però amb la màxima cautela i el consens, a ser possible, necessari.
La complexitat d’algunes al·legacions presentades requereixen de temps per cercar les
fórmules que en el context actual permetin garantir la viabilitat del Planejament
d’Ordenació Urbanística Municipal; però evidentment lluny de la pressió que suposa el
fet que el procés seguit s’hagi allargat durant tants anys.
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Sembla doncs prudent que per responsabilitat política, i a fi efecte de no entorpir més
el desenvolupament urbanístic del municipi, les citades modificacions es portin a terme
en posterioritat a l’entrada en vigor del document, amb els expedients que, en el seu
dia, correspongui.
És a dir el que avui plantegem en aquesta sessió plenària vist el contingut de les
al·legacions i la complexitat de les negociacions endegades, es doni llum verda al text
que faciliti d’una vegada per totes el desenvolupament urbanístic del municipi,
ininterromput durant 10 anys per aquesta tramitació, i es reservi la resolució de les
qüestions plantejades i de les al·legacions formulades per modificacions de
planejament, la tramitació de les quals s’iniciarà l’endemà mateix de la publicació en el
BOP. Quedi clar però que aquest govern en cap moment renuncia a aquest
modificacions, tot el contrari, dono la paraula que aquestes modificacions d’acord amb
el criteri expressat per aquest govern en reiterades ocasions seguiran la seva
tramitació en forma de modificació urbanística amb ple consens amb la CTU l’endemà
mateix de la seva publicació.
Vull manifestar també en aquest punt, que la decisió presa s’adopta en tot moment per
responsabilitat política, com a garants de l’ordre públic i del nostre desenvolupament
econòmic i social. Val a dir que durant l’any i mig que porto encapçalant la regidora
d’urbanisme l’estat de tramitació del planejament en pràcticament cap vegada no ha
suposat un escull pel citat desenvolupament. Però és evident que si aquesta realitat
continua perllongant-se durant més anys la situació podria fer-se insostenible.
Per tant avui afrontem un canvi de rumb rellevant. Donem llum verd al text amb
advertiment de l’inici de tramitació de les modificacions urbanístiques d’acord amb el
criteri d’aquest govern, amb publicació desitjable durant el primer trimestre del 2013 i
tramitació de les citades modificacions, d’acord amb la Direcció General d’Urbanisme,
durant la resta de 2013 fins a la seva aprovació.
Vull fer constar aquí també la notable voluntat de consens d’aquest govern, que
intentarà fins al darrer moment cassar els interessos col·lectius, abans d’abocar tot
plegat a diferents imposicions. Mantindrem negociacions amb aquelles persones que
han mostrat respecte cap aquest Ajuntament.
Vull precisar que totes les decisions preses per aquest govern així com les
modificacions plantejades i les al·legacions presentades han estat treballades i
posades en coneixement amb la CTU Girona, el Director General d’Urbanisme i el Cap
dels Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona, a fi efecte de trobar el consens oportú a
les tramitacions existents, i enfocar aquesta recta final amb la seguretat jurídica
necessària per portar a bon port les modificacions plantejades.
Doncs bé un punt més en aquest procés llarg que desitjo i espero que ben aviat arribi
a bon port.”
La Sr. Roser Capdevila manifesta el següent:
“Avui aprovem el text refós del POUM. Tinc la sensació que la gent s’ha perdut entre
tant tràmit i tants dies. Cregui’m que, personalment ,m’ha costat entendre perquè a
data d’avui aprovem un text que vostès varen votar en contra (a l’abril de 2011).
La meva intervenció d’avui és una reflexió sobre tot plegat, una reflexió producte del
intent de comprendre aquest gir. Ja els hi avanço la conclusió, el POUM ja hauria
d’haver estat aprovat al 2011 i en vigor des de fa dos anys.
El primer punt que vull subratllar és que un pla d’ordenació urbanística, d’entrada és
un acte de coratge polític. L’equip de govern que l’encara, que s’atreveix a
actualitzar-lo, sap o acaba sabent que tindrà molts mal de caps, moltes reunions,
moltes opinions en contra. I si és compromet, també sap, que ha d’arribar a una
solució per crear un pla concret, precís, que sigui un marc de relació entre les
persones que conviuen en un poble i que ha de permetre que hi hagi unes condicions
d’edificabilitat que millorin la qualitat de vida, els entorns i els espais públics i privats.
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Per tant, qui accepta el repte del POUM ha de ser responsable i acceptar que l’ha
d’acabar i posar-lo en vigor.
Tot el que ha passat amb el POUM des de que van aturar-lo em crea decepció. CiU va
aturar el pla en la legislatura anterior, aprofitant les anades i vingudes del regidor del
grup mixt. Els faig saber que no m’agrada ni les formes que van utilitzar, ni l’objectiu
que perseguien. Van boicotejar la feina de molts anys, però especialment la dels tres
últims, en la qual vostès també van participar i que permetia a Campdevànol disposar
d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Són paraules seves “a Campdevànol
no li ve de dos mesos”. Sr. Manso des de que les va pronunciar en aquell Ple on va
votar en contra, fins avui han passat 20 mesos, quasi 2 anys. Sí que ve de dos dies,
perquè el que decidim aquí afecta a la vida de la gent.
I ara tota aquella estratègia partidista, hi havia eleccions a tocar, fa que es
contradiguin! En altres plens, han dit repetidament que el PUOM no estava ben
treballat, que necessitava ser reformat. Miri, jo podria haver-m’ho cregut, com tants
d’altres,i pensar:
-D’acord! Si tant malament està, doncs que el refacin. Saben? L’acció més lògica
hagués estat tornar a començar de nou i de nét!
Però el que van decidir va ser intentar modificar el pla, un pla del que havien dit
pestes. I el van voler modificar quan ja no és podia modificar, fent les coses per la
porta del darrera. Els hi ho vam dir, els vam avisar! No per martiritzar-los, sinó perquè
així ho marca la llei.
Tot i saber que el seu intent no tenia massa recorregut, nosaltres vam fer la nostra
feina, i els vam presentar les al·legacions que creiem oportunes. El problema és que hi
ha particulars, que també ho van fer, creient en la certesa del tràmit. I ara es troben
que es varen preocupar en va! Això no és just. Ni per ells, ni per tota la gent que ha
estat esperant la validació del text. I no és just, perquè som on érem abans del canvi
de legislatura. És a dir, fa dos anys enrere. L’aprovem exactament igual, vaja, és el
text que vostès no van acceptar.
Avui aprovem el text refós del POUM, això vol dir dues coses, primera que el pla està
ben redactat i treballat. I la segona, que ens ha enganyat, o bé volent o bé per
incompetència o bé perquè creuen que l’urbanisme és un tripijoc polític. Fixi’s quina
contradicció més absoluta: avui fem avançar a Campdevànol i avui es fa evident que
vostè ha fracassat. I em temo, a més, que ha fet fer el ridícul al nostre poble i això
Campdevànol no s’ho mereix (però quan hi ha eleccions per vostè tot s’hi val).
Reitero, la feina està feta, i ben feta.
Sigui com sigui, no treu que avui nosaltres estem contents, molt contents. El nostre
compromís amb el poble, continua donant fruits quasi 2 anys després, i jo, que no he
participat directament en l’elaboració del POUM, tal vegada el text més complexa i
important que redacta l’Ajuntament, vull felicitar i agrair a l’equip de govern anterior, la
feina feta, i la seva tenacitat en acabar un projecte que ha trigat massa a fer-se
realitat, perquè vostès prou es van preocupar de posar pals a les rodes.
A partir d’ara li demano que expliqui bé les coses. Que no ens enganyi més. Expliqui a
aquests particulars que li han presentat al·legacions, i a totes aquelles persones a qui
ha promès canvis, què diu la llei i com n’és de difícil realitzar canvis a partir d’aquesta
aprovació, perquè un cop el POUM sigui vigent, hauran de passar 5 anys abans que
es pugui fer cap modificació puntual de les que ha promès, o bé la Comissió
d’Urbanisme haurà d’autoritzar expressament a fer-les, fet que només passarà si
realment hi ha un interès general darrera dels canvis i no un favor polític a determinats
interessos.
Crec que ha de reconèixer que no ha estat capaç de revisar allò que va prometre que
canviaria. Que ha volgut tirar pel dret i modificar sense seguir el procediment legal i ara
ens dóna la raó.
Per això, tot i que la seva gestió de l’urbanisme es mereix un SUSPENS, votarem a
favor, perquè entenem que rectificar és de savis, tot i que ja és la segona vegada que
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ha de rectificar en aquest procés (la primera va ser quan van equivocar-se en el
període d’exposició pública, van donar menys dies dels que corresponien) i perquè
com sempre hem dit, creiem que el nou POUM millorarà l’urbanisme de Campdevànol.
Tindrem un espai per fer nous equipaments, com el del Motocrós per exemple. Es
garantirà als veïns de Pernau que no es construirà cap nau davant de casa seva i
guanyaran en espais públics i equipaments. Es preservaran més i millors espais
públics pel poble, que sens dubte ajuden a millorar a la qualitat de vida dels veïns. Es
milloren les condicions d’ús del sòl industrial. S’activa una bona eina per potenciar les
polítiques comercials. Es preserven espais destinats a polítiques socials com
l’equipament de la Plaça de la Dansa i el de Cal Talaia, del que per cert no hi ha cap
instància, ni petició de l’Hospital demanant cap modificació, i així ho demostra el
certificat de secretaria d’aquest Ajuntament que tinc a les mans. I tot entre, moltes
altres millores que suposa el POUM per a Campdevànol.
Saben el millor de tot, i amb això acabo, doncs que la gent de Campdevànol guanya
en tots els sentits ja que finalment tenim una nova eina amb la que es concreta el
creixement del poble d’acord amb una normativa moderna i actualitzada que dóna
resposta a les necessitats de Campdevànol.”
El Sr. Alcalde diu que li ha deixat molt clar que avui voten un POUM que no hi creu,
però ho fa per responsabilitat i coratge polític, per no encallar més alguns aspectes.
Pel fet que no sigui del seu agrat els cinc o sis punts exposats, no poden aturar-lo tot.
Aquestes modificacions es podran portar a terme un cop aprovat el POUM i així es
farà, manifesta que la Direcció General d’Urbanisme li ha assegurat que serà possible
jurídicament. Algunes al·legacions adverteixen que hi pot haver una anomalia
procedimental i es vol evitar que la impugnació paralitzi durant anys l’aplicació del
POUM. No es pot iniciar tot el text de nou, ja que aturaria el planejament i iniciaríem un
nou procediment molt llarg. Instaran aquestes modificacions i altres un cop el
planejament sigui vigent, per tal de millorar-lo i adaptar-lo a la realitat actual. Cal
adequar els equipaments públics a les necessitats actuals, el cost d’aquests nous
equipaments és inassumible per l’Ajuntament; en relació amb la modificació dels horts
de Pernau, paralitza el desenvolupament de la instal·lació existent, i és un polígon que
no pot desenvolupar-se amb una sola sortida a la carretera; i en relació amb l’Hospital,
a les actes del Patronat de l’Hospital consta la voluntat de permuta, la reserva dels
habitatges dotacionals paralitza l’ampliació de l’Hospital. Reitera la disconformitat del
grup de CIU a aquest planejament, però per responsabilitat i perquè pugui tirar
endavant, hi votaran a favor. Durant aquest temps s’han intentat aconseguir
consensos, aquests s’han dilatat massa en el temps, hi ha persones que necessiten
que el nou planejament sigui vigent com per exemple el Motoclub i per això s’aprova i
immediatament després es continuarà parlant amb els afectats per arribar al consens.
La Sra. Capdevila diu que Motoclub va quedar aturat perquè es va votar en contra.
L’Alcalde diu que Motoclub va quedar parat molt abans que el grup de CIU votés en
contra.
El Sr. Joan Rivera demana que si era així per què fa vint mesos que no funciona, diu
que va quedar aturat quan el grup de CIU va votar en contra.
El Sr. Joaquim Serrador diu que abans que el grup socialista entrés al govern hi
havia un conveni entre l’Ajuntament i els propietaris que permetia aquesta activitat i
que el seu grup el va aturar perquè era en sòl rústic i per temes mediambientals.
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El Sr. Rivera afegeix que l’equip de govern anterior va treballar molt durant quatre
anys per tirar endavant el POUM, i que l’actual equip de govern tenia quatre anys per
treballar per fer-lo de nou.
El Sr. López diu que amb aquest POUM Campdevànol hi sortirà guanyant i que això
és el que és important. Això demostra que aquest POUM és vàlid.
L’Alcalde diu que aquest POUM no és el vàlid, aquest és el que desencalla la situació
actual, però com és veurà no és el vàlid.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

3. Mocions dels grups municipals: Moció en defensa del model d’escola
catalana
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu
a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’Ajuntament de Campdevànol aprova la següent moció, adoptant
els següents
ACORDS
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra
escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
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Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
L’Alcalde diu que aquest és un acord consensuat entre els diferents grups municipals
per la defensa del català i de l’actual model lingüístic de l’escola catalana.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

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 DE MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1 Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
•

Es modifica el primer paràgraf
AUTOLIQUIDACIONS, pel següent:

de

l’apartat

3

de

l’article

21è.-

“3.- Les autoliquidacions efectuades fora de l'esmentat termini sense requeriment
previ per part de l’Ajuntament comportaran l’aplicació dels recàrrecs previstos a
l’article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.”
•

S’elimina l’apartat 6 de l’article 41è. –DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.

•

Es modifica l’article 68è.- SUBVENCIONS EXTRAORIDINÀRIES pel següent:

“Article 68è.- Subvencions extraordinàries per a l’exercici 2013
1. L’Ajuntament podrà preveure en els seus pressupostos per a l’any 2013
subvencions extraordinàries als impostos municipals i sempre que concorrin les
circumstàncies següents:
a) IBI urbana, fins a un màxim del 90% de l’import corresponent, sempre que
concorrin acumulativament les circumstàncies següents:
 Quan els subjectes passius estiguin durant l’exercici 2013 en situació d’atur més
de sis mesos.
 Que els ingressos familiars siguin inferiors a l’IPREM durant l’exercici 2013.
 Que l’immoble sol·licitat tingui un valor cadastral inferior a 60.000 €.
 Que l’immoble sigui la residència habitual de la família.
També es podrà subvencionar l’IBI urbana en el cas de famílies monoparentals fins a
un màxim del 50% en immobles de valor cadastral inferior a 60.000 € i fins a un màxim
del 30% en immobles de valor cadastral superior a 60.000 €, sempre que constitueixin
la residència habitual de la família monoparental.
b) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, fins a un màxim del 90%
de l’import corresponent, sempre que concorrin acumulativament les
circumstàncies següents:
 Quan els subjectes passius estiguin durant l’exercici 2013 en situació d’atur més
de sis mesos.
 Que els ingressos familiars siguin inferiors a l’IPREM durant l’exercici 2013
 Que el vehicle sol·licitat tingui menys de 16 CVF
Es limita a un vehicle per subjecte passiu.
En els dos casos caldrà que la petició sigui de caràcter pregat i s’haurà de demanar
dins el mes següent a la fi de l’exercici (gener 2014). La competència per l’atorgament
correspon a l’Alcaldia.
2. L’Ajuntament també podrà preveure en els seus pressupostos per a l’any 2013
subvencions extraordinàries a les taxes per la prestació del servei d’abastament
d’aigua, per a la utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, els impostos
municipals i sempre que concorrin les circumstàncies”

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
•

S’elimina l’apartat 5 de l’article 2n.- DETERMINACIÓ DE LA QUOTA, ELS
TIPUS IMPOSITIUS I EL RECÀRREC
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•

És modifica el redactat de l’ article 3r.- GESTIÓ DE L'IMPOST, pel següent:

“Les competències previstes en l'article 77 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Local aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), seran
exercides per l’Ajuntament o pel Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès, d’acord
amb els vigents acords de delegació de competències”
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques
•

S’elimina l’article 4t.- EXEMPCIONS O BONIFICACIONS

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
•

Es modifica l’article 3r.- NO SUBJECCIÓ, pel següent:

“No són subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el
registre per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per circular
excepcionalment en exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta
naturalesa. Tampoc no són subjectes a aquest impost els remolcs i semiremolcs
arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui
superior a 750 quilos.”
•

Es modifica l’apartat f) de l’article 5è.- EXEMPCIONS, pel següent:

“f) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda als quals es refereix l’apartat A de
l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre; és a dir, els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i
que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h.,
projectats i construïts especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona
amb defecte o incapacitat físics.”
•

Es modifiquen les tarifes de l’article 7è.- BASE IMPOSABLE, TARIFES I
QUOTA següents:

VEHICLES

QUOTA
EUROS

A) TURISMES
De 8 a 11,99 CVF
De 12 a 15,99 CVF
C) CAMIONS:
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora
de
l’Impost
instal·lacions i obres
•

63,73
134,53
77,80

sobre

És modifica l’article 2n. ACTES SUBJECTES, pel següent:

construccions,
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“Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres
següents:
a)Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els aspecte
exterior d’edificis i instal·lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la
reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja
existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de
vent i instal·lacions fotovoltaiques.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions,
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi
resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens,
etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat
que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un
projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.”
•

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 5è. EXEMPCIONS D’APLICACIÓ
PRECEPTIVA:

“Estan exemptes de l’impost les construccions, instal·lacions i obres que tinguin per
finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats béns
culturals d’interès nacional, de conformitat amb l’article 59.2 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català.”
•

Es modifica l’article 6è.
POTESTATIVA, pel següent:

BENEFICIS

FISCALS

“Article 6è. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA

DE

CONCESSIÓ

18

1. Es consideren construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació les següents:
1) Les obres de revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat
públic que no requereixin projecte.
2) Les obres de trasllat d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona
més adequada o polígon industrial del municipi.
El Ple de l’Ajuntament pot declarar d’especial interès o utilitat municipal, amb el vot
favorable de la majoria simple dels seus membres, altres construccions, instal·lacions i
obres no previstes en aquest apartat.
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal que ho justifiquin podran gaudir d’una bonificació en la quota en els
termes que s’indiquen:
a) 50 % de la quota tributària en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat
d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o polígon
industrial del municipi.
b) 95% de la quota tributària a les obres de revestiment i/o pintura de façanes i en
general de millora de l’ornat púbic que no requereixin projecte.
c) 90% de la quota a la resta de construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del
subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
També gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota, les construccions, instal·lacions
o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i obres
destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
Els subjectes passius no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut un requeriment
previ per part de l’Ajuntament.”
•

S’afegeix un punt a l’apartat 3 de l’article 7è. BASE IMPOSABLE, QUOTA I
MERITACIÓ, següent:

“El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la
realització de la construcció, instal·lació o obra.”
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valors dels
terrenys de naturalesa urbana
•

Es modifica l’article 3r.- NO SUBJECCIÓ, pel següent:

“No estarà subjecte a l'impost de l'increment del valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració rústics per no estar inclosos en cap dels supòsits
contemplats a l'article anterior.
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions
que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers comuns.
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2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial.
3. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes.
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del text refós
de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant
això, si el valor de les parcel.les adjudicades a un propietari excedeix del que
proporcionalment correspon als terrenys aportat pel mateix, l’excés d’adjudicació si
estarà subjecte.
5. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel qual va ésser
constituït.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s’aportin a l’empara del que preveu l’art. 94 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5
de març que va aprovar el text refós de la Llei de l’impost de societats, a excepció de
les previstes en l’article 94è quan no s’integrin en una branca d’activitat.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin plenament a les normes
previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i al Reial Decret 1084/1991,
de 5 de juliol, sobre les societats anònimes esportives.
8. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions relacionades als
números anteriors. “
•

Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 4t.- SUJECTES PASSIUS, pels
següents:

“1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudi limitadors del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi
el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real
de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que transmet
el terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.”
“3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de
l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu
habitatge prevista a l’apartat 3 de l’Annex de dita norma, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el
substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.”
•

S’anul·len els apartats a) i c) de l’article 6è.- EXEMPCIONS OBJECTIVES
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Ordenança Fiscal núm.8 reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’abastament d’aigua
•

Es modifiquen les tarifes de l’aigua de l’article 4t. BASE IMPOSABLE I QUOTES
per les següents:
Domèstic
Tarifa

Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

INDUSTRIALS, COMERÇ I OBRES
Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

Tarifa social
Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

Tarifa serveis municipals
Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

Proteccions contra incendis
Cànon proteccions contra incendis

12,74
De 0 a 18
De 19 a 27
De 28 a 45
De 46 a 54
Més de 54

0,0930
0,2150
0,7849
0,9816
0,9816

Tarifa
24,09
De 0 a 18
De 19 a 27
De 28 a 45
De 46 a 54
Més de 54

0,1942
0,2589
0,7767
1,2912
1,2912

Tarifa
5,93
De 0 a 18
De 19 a 27
De 28 a 45
De 46 a 54
Més de 54

0,0433
0,1000
0,3650
0,4565
0,4565

Tarifa
0,00
De 0 a 18
De 19 a 27
De 28 a 45
De 46 a 54
Més de 54

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Tarifa €/trim
51,13
0,0000
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Cànon proteccions contra incendis municipals

CONCEPTE
Taxa per prestació de servei a sol·licitud del particular per
a la:
Escomesa amb comptador de 20 mm
Escomesa amb comptador de 13 mm
Instal·lació de comptador de 13 mm
Represa del subministrament
Canvi de nom i per formalització de contracte
•

TARIFA
SENSE OBRA
CIVIL
(IVA EXCLÒS)
333,97
249,94
75,22
39,18
15,86

TARIFA
AMB OBRA
CIVIL
(IVA EXCLÒS)
425,23
342,20
75,22
39,18
15,86

S’elimina l’apartat 2 de l’article 7è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

Ordenança fiscal núm.12: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats.
•

S’afegeix al final de l’article 1r. FONAMENT I NATURALESA, el
següent:

“,els controls periòdics i les revisions periòdiques.”
•

S’afegeix a l’apartat 3 de l’article 7è. ACREDITAMENT, el següent:

“Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control,
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació
prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran les del 20 per cent de les que
s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. “
Ordenança Fiscal núm.13 reguladora de la taxa per documents que expedeixi o
tramiti l’administració municipal
•

S’eliminen les tarifes de l’article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA següents:

Llicència amb autorització prèvia de la Comissió d’urbanisme
Llicència de parcel·lació per cada finca resultant (segregació i divisió
horitzontal)
Llicència de primera ocupació:
a) Habitatge unifamiliar per cada unitat
b) Habitatge plurifamiliar per cada habitatge i local comercial
c) Naus industrials
9.- Tramitació expedient IIVT (Impost Increment Valor Terrenys)

569,00
126,00
60,00
40,00
40,00
20,00

Ordenança Fiscal núm.15 reguladora de la taxa per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals
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•

S’elimina l’apartat 4, piscina municipal de l’article 4t.- QUOTA
TRIBUTÀRIA

•

S’eliminen el segon i el tercer paràgraf de l’article 6è.- ADMINISTRACIÓ
I COBRAMENT

Ordenança Fiscal núm.16 reguladora de la taxa per ala utilització d’instal·lacions
municipals
•

S’afegeix al final de l’últim paràgraf de l’article 4t.- QUOTA TRIBUTÀRIA, el
següent:

“o per l’ús que es vol destinar.”
•

Es modifica l’últim paràgraf de l’article 5è, bonificacions i exempcions, pel
següent:

“ Per espectacles i actes organitzats per entitats sense ànim de lucre que col·laborin
amb el municipi que tinguin com a finalitat donar un servei als seus socis i al públic en
general, independentment que aquest servei sigui prestat per un tercer a qui l’entitat
haurà de pagar, l’òrgan municipal, competent per atorgar l’autorització, podrà aprovar
l’exempció de la taxa, sempre que es tracti d’una activitat d’interès públic municipal
degudament documentada. En aquests casos, els costos de manteniment i
conservació de les instal·lacions aniran a càrrec exclusiu del pressupost municipal.”
Ordenança Fiscal núm.17 reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o
vol de les vies públiques
•

Es modifica l’apartat 6 de l’article 5. BENEFICIS FISCALS, pel següent:

“6.- S’estableix una bonificació del 50% en les parades i atraccions fora de la Festa
Major previstes en els apartats b) i d) de l’article següent, sempre que l’estada sigui
inferior a 1 mes.”
Ordenança Fiscal núm.18 Taxa per a la utilització dels serveis de l’escola municipal
• S’afegeix la nova tarifa a l’article 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA següent:
9. Talonaris de 10 serveis de menjador €/mensuals i
nominatius

70 €/mensuals

• Es modifica l’apartat c) de l’article 4t. i queda redactat de la forma següent:
“ La quota mensual per atenció als infants s’ha fixat segons l’Estudi Econòmic tenint en
compte la subvenció prevista de la Generalitat de Catalunya per import de 875
€/alumne. Cas que aquesta subvenció patís modificacions a la baixa, prèviament a la
tramitació de l’expedient corresponent de modificació de l’ordenança fiscal i a
l’aprovació per part del Ple, es podrà aplicar la diferència sobre la quota mensual per
tal de mantenir el percentatge de cobertura del cost del servei aprovat per l’Ajuntament
pel curs 2012-2013.”
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•

S’estableix una bonificació en l’article 5è.- BONIFICACIONS, següent:

“L’ajuntament podrà acordar una bonificació de fins al 80% de la taxa a proposta de
serveis socials bàsics, prèvia valoració de la situació socio-econòmica familiar i fent
especial incidència en aquelles situacions de risc o vulnerabilitat social dels menors.”
Ordenança Fiscal núm.20
•

Taxa pel servei
municipals

de

gestió

de

Es modifiquen les tarifes de l’apartat 2 de l’article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA
següents:

2.1 Habitatges
Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar
Per cada habitatge disseminat
S’entén per habitatge disseminat aquells inclosos en el Catàleg de Masies i
Cases Rural de Campdevànol i aquells que tot i no estar inclosos estan situats
en sòl no urbanitzable
2.2 Solars sense edificar
Per cada solar sense edificar
•

residus

import
105,00 €
60,00 €

52,50 €

Es modifica el títol II pel següent:

“II - Taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels
residus comercials”
•

Es modifiquen les tarifes de l’ article 11è. QUOTA TRIBUTÀRIA per les
següents:

Epígraf primer.- Despatxos professionals
Per despatx professional, agències d’assegurances i similars fins a 200 m2
Per despatx professional, agències d’assegurances i similars més de 200 m2
Epígraf segon.- Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments, pensions i cases d’hostes, per cada
habitació
Centres hospitalaris, residència, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga
(amb pernoctació)
Centres hospitalaris, residència, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga
(sense pernoctació)
Càmpings per cada parcel·la, bungalow o similar
Cases de turisme rural fins a 7 places
Cases de turisme rural de més de 7 places
Epígraf tercer.- Establiments d’alimentació
Establiments venda d’alimentació menys 80 m2
Establiments venda d’alimentació de 81 m2 a 120 m2
Establiments venda d’alimentació de 121 m2 a 200 m2
Establiments venda d’alimentació de 201 m2 a 400 m2
Establiments venda d’alimentació més 400 m2
Magatzems a l’engròs de productes d’alimentació sense venda
Epígraf quart. Establiments de restauració
Restaurants d’aforament de menys de 20

266,66 €
371,66 €

45,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
18,00 €
189,99 €
317,98 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
850,00 €
533,31 €
500,00 €
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Restaurants d’aforament de 21 a 50
Restaurants d’aforament de 51 a 100
Restaurants d’aforament de 101 a 200
Restaurants d’aforament de més de 200
Cafeteries, bars de menys de 20
Cafeteries, bars de 21 a 40
Cafeteries, bars de 41 a 100
Cafeteries, bars de 101 a 200
Cafeteries, bars de més de 200
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
Cinemes i teatres
Sales de festes, discoteques, bingo
Epígraf sisè. Indústries o tallers,
Sense altres treballadors
Amb menys de 10 obrers
Amb número d’obrers de 10 a 50
Amb número d’obrers de 50 a 100
Amb més de 100 obrers
Epígraf setè. Venda ambulant
Parades mercat fins a 5 ml (excepte fruita i verdura)
Parades mercat de 5 ml a 10 ml (excepte fruita i verdura)
Parades mercat + 10 ml (excepte fruita i verdura)
Parades mercat de fruita i verdura
Parades de la Festa Major
Epígraf vuitè. Altres locals
Centres oficials i oficines bancàries
Venda al menor; comerços no alimentaris
Establiments serveis (perruqueries, gimnàs, ...)
Locals que es troben fora de funcionament
Explotacions agràries i/o ramaderes
Magatzems de més 400 m2
Altres locals no expressament tarifats
•

550,00 €
600,00 €
650,00 €
750,00 €
450,00 €
500,00 €
600,00 €
700,00 €
850,00 €
319,97 €
666,63 €
297,00 €
495,00 €
1.133,26 €
1.485,00 €
2.970,00 €
90,00 €
145,00 €
165,00 €
200,00 €
20,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
50,00 €
100,00 €
430,00 €
333,32 €

Es modifica l’article 15. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS, pel següent:

“Article 15. Exempcions i bonificacions
Referents a l’apartat I – Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics
1.- Gaudiran d’una bonificació del 95% en l’habitatge habitual del pagament de la taxa
els contribuents en què concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Els pensionistes o persones en atur que perceben ingressos anuals inferiors al
salari mínim interprofessional, sempre que visquin sols.
b) Les famílies en les que la suma d’ingressos dels membres de la unitat familiar,
dividit pel nombre de membres majors d’edat doni un quocient inferior al salari
mínim interprofessional anual.
2.- Les habitatges que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat i no hi
resideixi ningú gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import de la taxa.”

25

Referents a l’apartat II - Taxa pel servei complementari de recollida, transport i
tractament dels residus comercials
1.- Durant el primer any de l’exercici d’una activitat nova gaudirà del 50% de
bonificació en la taxa d’escombraries. Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà
que mantingui l’activitat un mínim de tres anys.
2.- En la venda ambulant tindran una bonificació del 50% les parades de mercat que
venguin productes autòctons, d’elaboració pròpia del municipi de Campdevànol.”

“ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS
PÚBLICS MUNICIPALS
•

Es modifica l’ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS
APARCAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS, pel següent:

“ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS
PÚBLICS MUNICIPALS
Per a cada vehicle:
1. Aparcament habilitat a la Font del Querol 10 €/ dia.
2. Aparcament habilitat al Torrent de la Cabana 10€/ dia.
3. Expedició de noves autoritzacions de pas i targeta d’accés al torrent de la
Cabana i d’aparcament de la font del Querol per als subjectes que tot seguit es
detallaran, 5 €.
L’IVA s’entendrà inclòs en les tarifes anteriorment citades.
Poden obtenir autoritzacions de pas i targeta d’accés al torrent de la Cabana i
d’aparcament de la font del Querol les persones i entitats següents:
• Les especificades en l’article 8 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural.
• Els residents a Campdevànol segons el padró d’habitants i que tributin l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica a Campdevànol.
• Els contribuents d’algun Impost municipal que tributin per un import superior a 100
€.
• Els veïns del municipi de Les Llosses que tributin l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica en aquest municipi.
• Excepcionalment i per raons justificades, a petició de l’interessat, la Junta de
Govern Local pot atorgar aquestes autoritzacions de pas a persones o entitats per
al desenvolupament d’activitats col·lectives de caràcter cultural, esportives, de
lleure, històriques.
Com a garantia del bon ús dels espais i de la pèrdua de la targeta, les persones
autoritzades hauran de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 15€.
Exempcions:
Estan exempts del pagament d’aquest preu públic els propietaris de les finques o
titulars d’algun dret real o d’algun contracte d’arrendament, així com els serveis de
recat, d’emergència o qualsevol altre de naturalesa pública. Tot i així, aquests hauran
d’obtenir de l’Ajuntament el document identificatiu que permeti l’aparcament i la targeta
d’accés el pas del vehicle.”
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ANNEX 4. PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS DE CASALS PER A INFANTS I
JOVES
•

S’estableix, com a últim paràgraf d’aquest annex, la bonificació següent:

“L’Ajuntament podrà acordar una bonificació de fins al 80% del preu públic per a les
activitats de casals per a infants i joves a proposta de serveis socials bàsics, prèvia
valoració de la situació sòcio-econòmica familiar i fent especial incidència en aquelles
situacions de risc o venerabilitat social dels menors.”
ANNEX 5. PREUS PÚBLICS PER ÚS DEL GIMNÀS MUNICIPAL
•

Es modifica l’annex 5. PREUS PÚBLICS PER ÚS DEL GIMNÀS MUNICIPAL,
pel següent:

“ Tarifes per ús del gimnàs municipal durant l’horari d’obertura al públic:
Entrada/dia
4€
Matrícula
10 €
concepte
Quota
Quota
mensual trimestral

Abonaments per socis d’entitats esportives o
culturals locals
Abonaments generals

10 €

28 €

Quota
trimestral
jul-agoset
18,67 €

20 €

55 €

36,67 €

Quota
anual

200 €

100 €

Durant el mes de vacances de l’encarregat del pavelló restarà tancat el servei in o es
cobrarà la quota mensual.
En cas que l’alta del servei es produeixi de l’1 al 15 del mes, es liquidarà la quota
sencera d’aquest mes sense prorratejar per dies. Si l’alta es produeix a partir del dia
16 fins a finals de mes, es liquidarà la meitat de la quota mensual.”
ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
•

S’afegeix un annex nou als preus públics:

“ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
ABONAMENT DE TEMPORADA
Tarifa
General
Adult
70,00 €
• Adults de més de
45,00 €
65 anys d’edat
• Adults amb
discapacitat
• Infantil (4 a 14
45,00 €
anys inclosos)
• germans veïns de
Campdevànol (4 a 14 anys
inclosos)

PER DIA
Tarifa
veïns
Campdevànol
60,00 €
35,00 €

25,00 €
25,00 €

Adult
• Infantil (4 a
14 anys
inclosos)
• Adults de
més de 65
anys d’edat
• Famílies
nombroses
i
monoparen
tals (x

Dies
feiners
5,00 €

Dissabtes
i festius
6,00 €

4,00 €

5,00 €
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inclosos)
1r germà

15,00 €

•

2n germà i següents
Menors 4 anys

gratuït

•
•

ABONAMENT 10 DIES PISCINA

persona)
Adults amb
discapacita
t
Menors 4
anys
Menors de
18 anys
amb
discapacita
t
40,00 €

gratuït

S’aplicarà la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” a:
• Les persones que a l’1 de juny de l’any en curs portin almenys un any
empadronats al municipi.
• Els contribuents que tributin per l’Impost sobre els Béns Immobles i/o l’Impost
sobre els Vehicles de Tracció Mecànica per un import superior a 100 euros anuals.
Es considera discapacitat a la persona amb minusvalidesa que tingui aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33%.
La data del 24 de juny (principi de temporada) és la que s’estableix per determinar
l’edat necessària de cada categoria en les tarifes de la piscina municipal.
S’aplicarà un descompte del 10% de l’import total a les famílies quan tots els membres
de la unitat familiar obtinguin simultàniament l’abonament de temporada i sempre que
almenys un dels fills sigui menor de 18 anys i un dels progenitors sigui veí de
Campdevànol.
L’Ajuntament podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i
empreses del poble a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o
clients de les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús així
com el cànon anual a satisfer per part de les entitats.”

gratuït

