ACTA NÚM. 12/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Ramon Perearnau Morera (NA)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU )
Laia Briones Buixassa (CIU)

Absents:

A les 20:10 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de
la sessió ordinària convocada en legal
forma, primera convocatòria.

Cap

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió
plenària
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja aprovades
Aprovació del Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Campdevànol
Aprovació del conveni de compromís amb la Diputació de Girona per la gestió
forestal sostenible
Aprovació del conveni amb el consorci AOC per la implantació de la factura
electrònica, e-fact
Nomenament d’un representant municipal al consell de participació ciutadana de la
Residència Assistida i Centre de Dia Comarcals de Campdevànol
Aprovació de la definitiva liquidació de les quotes urbanístiques de la urbanització
del Castell
Donar compte de la creació del Servei de Centres Oberts als municipis de
Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses
Ratificació del Decret d’Alcaldia de 15-09-2010 sobre adhesió a l’acord de la
Resolució TRE/637/20101 sobre contractació de persones aturades en el marc dels
plans d’ocupació.
Aprovació de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2011
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12.
13.
14
15.

Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici de 2009
Aprovació de l’addenda al conveni de renovació de la delegació de competències de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, consistent en la modificació de la
clàusula XIII.
Informació de l’Equip de Govern
Precs, preguntes i mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió, fa constar que es tractarà el punt 11 de les
ordenances desprès del punt 3 a petició de la regidora Montserrat Portabella qui
possiblement s’haurà d’absentar abans d’acabar el Ple, i es tracten successivament
els punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 24-09-2010.
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió
plenària
03/09/10
10/09/10
13/09/10
13/09/10
14/09/10
15/09/10
15/09/10
16/09/10
17/09/10
17/09/10
22/09/10
22/09/10
24/09/10
24/09/10
24/09/10
24/09/10
24/09/10
24/09/10
27/09/10
27/09/10
27/09/10
27/09/10
27/09/10
27/09/10
28/09/10
28/09/10

Compensació deutes al Sr. Antonio Figueras Bargallo
Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació
Ocupació via pública per parades festa major
Canvi nom nínxol a Maria Morera Muñoz
Liquidació I. Increment Valor Terrenys
Arxiu sol·licitud llicència activitats magatzem materials construcció i oficines a
Construccions Campdevànol96, SL
Sol·licitud de subvenció Plans d’Ocupació Projecte Impuls-Treball
Concessió d’autorització sanitària de funcionament per a l’activitat de menjars preparats
del bar “Estació”
Concessió d’autorització sanitària de funcionament per a l’activitat de menjars preparats
del bar restaurant “Càmping Molí de Serradell”
Convocatòria Ple ordinari 24-09-2010
Concessió d’autorització sanitària de funcionament per a l’activitat de menjars preparats
del bar cafeteria “Cal Triana”.
Concessió nínxol a Mª Dolores Ortega Sánchez.
Acord d’exempció d’Impost vehicle a Albert Gil Tallant
Acord d’exempció d’Impost vehicle a Pedro Ramon Tallant Jurado
Resolució sobre al·legacions d’obertura per activitat de perruqueria a Noèlia Ramírez
Ortega
Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Raquel Rodríguez Serrano i deixar sense
efecte la denúncia i arxivar expedient.
Inici d’expedient sancionador per infracció Ordenança Municipal de Tinença d’Animals amb
proposta de resolució
Resolució sobre al·legacions d’obertura per activitat de bar a Moises Vital Porras
Requeriment per legalització activitat fabricació productes matèries plàstiques al
representant de Labplast,Sl
Contractació Íngri Vila Vilalta
Requeriment per legalització activitat producció energia hidroelèctrica al representant legal
de Hermanos Basil, SC
Requeriment per legalització activitat producció energia hidroelèctrica al representant legal
de Acciona Saltos de Agua, SL
Requeriment per legalització activitat producció energia hidroelèctrica al representant legal
de Neida, SL
Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball obra Projecte per a la instal·lació elèctrica
d’un enllumenat exterior al sector de Sant Cristòfol
Requeriment per neteja vegetació tanca delimitació finca C/ Teuleria, 2
Requeriment per legalització activitat centre geriàtric al representant legal de Fundació
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28/09/10
29/09/10
29/09/10
29/09/10
29/09/10
29/09/10
30/09/10
30/09/10
30/09/10
01/10/10
02/10/10
04/10/10
05/10/10
05/10/10
05/10/10
06/10/10
06/10/10
06/10/10
07/10/10
07/10/10
11/10/10
13/10/10
13/10/10
14/10/10
15/10/10
15/10/10
18/10/10
18/10/10
20/10/10

Privada Vella Terra
Gratificacions i Productivitat nòmina setembre 2010.
Autorització ús privatiu de la Sala Auditori del centre cívic, per celebració reunió entitats
Autorització ús privatiu de la Sala Auditori del centre cívic, per celebració de les Diades de
Germanor
Arxiu expedient ordre execució per a la neteja sola Av. Sant Pere d’Aüira, 14
Arxiu expedient ordre execució per a la neteja solar Av. Sant Pere d’Aüira, 16
Requeriment per legalització activitat fabricació d’equips de soldadura al representant
legal de Labplast, SL
Modificació del Pressupost exercici del 2010 per transferència de Crèdit (5-2010)
Modificació del Pressupost de l’exercici del 2010 per ampliació de Crèdit (4-2010)
Inici procediment contractació obres complementàries piscina municipal per procediment
negociat sense publicitat i tramitació urgent
Aprovació expedient contractació obres complementàries piscina municipal per
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent
Delegació funcions Alcaldia
Ordre execució per neteja i condicionament de terreny Barri de la Creu, 14
Arxiu d’expedient sancionador per infracció Ordenança Municipal de Tinença d’Animals al
sr. Manuel Viñuelas Navarro
Aprovació certificació d’obra núm. 2 de les obres “Construcció piscina municipal”
Sol·licitud de subvenció per a la participació dels ens locals en les iniciatives promogudes
pel Consorci AOC, any 2010.
Ordre paralització i incoació expedient de protecció legalitat urbanística obres C/ Diagonal,
3 3-2
Devolució garantia obres “Millores entorn del camp de futbol municipal”
Pròrroga contracte d’auxiliar administratiu
Llicència obres a Maria Vila Gasset
Ocupació via pública per obres
Arxiu expedient ordre execució per neteja solar Av. Pau Casals, 1 i expedient multes
coercitives
Baixa d’un compte bancari A. Jubilats
Llicència ambiental activitat de pupil·latge de caravanes i autocaravanes amb
emplaçament a la Colònia Herand d’aquest municipi
Concessió llicència d’obres a Maria Vila Gasset
Concessió llicència d’obres a Maria Companyó Pascal
Concessió llicència d’obres a LERSA ELECTRICITAT, SL
Acceptació de subvenció concedida per a pal·liar els danys produïts per les nevades
Bestreta Francisco Teixidor Boada
Activitat de pàrquing amb emplaçament al C/ Prat, 6-8

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de Govern Local
núm. 18 i 19, celebrades en dates 2 i 23 de setembre.

El Ple en queda assabentat
11. Aprovació de la modificació d’ordenances fiscals per l’exercici de 2011
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2011
El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
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esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de la gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb
els ciutadans.
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen a l’adaptació normativa corresponent.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei d’hisendes
locals.
En conseqüència, vist l'informe del Secretari Interventor favorable a les modificacions que es
proposen, al Ple es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
1. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, les modificacions de les
Ordenances Fiscals que s’especifiquen, en els següents termes:
Ordenança Fiscal núm. 1.Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
En l’article 68è es canvia tot el que diu 2010 per posar-hi 2011 i en el darrer paràgraf en el
que es detalla la petició s’hi posarà 2012.
Ordenança Fiscal núm.2. Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Es modifica el tipus de gravamen de béns urbans per 0,689%
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- A l’article 5è s’afegeix el següent: “No tindrà dret a cap exempció o bonificació si hi ha
hagut un requeriment previ per part de l’Ajuntament”
- Es modifica l’annex dels criteris de valoració d’obres
Ordenança Fiscal núm.8. Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua
Es modifica les tarifes de l’aigua de l’article 4t, base imposable i quotes pel redactat següent:
Domèstic

Tarifa

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

10,85
De 0 a 18 m3

0,0602
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0,0903
0,7224
0,9030

De 19 a 30 m3
De 31 a 54 m3
Més de 54 m3
Industrials, comerç i obres
Quota de servei [€/trim]
3

22,41
3

Blocs de consum [m /trim]/[€/m ]

De 0 a 18 m3
De 19 a 30 m3
De 31 a 54 m3
Més de 54 m3

0,1806
0,2408
0,7224
1,2040

De 0 a 18 m3
De 19 a 30 m3
De 31 a 54 m3
Més de 54 m3

0,0060
0,0091
0,0723
0,0903

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

1,09

Ordenança Fiscal núm.9. Reguladora de la taxa pels serveis de cementiri
En l’article 6è, base imposable i quota, és modifica la tarifa per expedició de títol del
cementiri per l’import de 20€.
Ordenança Fiscal núm.12. Reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions i llicències d’obertura
d’establiments i inici d’activitats
Es canvia tot el redactat de l’ordenança per adaptar-la a la nova Normativa (Annex 2)
Ordenança Fiscal núm.13. Reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti
l'administració municipal.
- Es modifica el redactat de l’apartat 8 de l’article 6è de quota tributària pel següent:
8. Autoritzacions sanitàries
- En l’article 6è de quota tributària s’afegeix una nova tarifa:
9. Tramitació expedient IIVT (Impost Increment Valor Terrenys)... 20 €
Ordenança Fiscal núm.15. Reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions
esportives municipals.
- Es modifiquen les tarifes d’utilització pistes de tennis:
- Utilització pistes tennis (socis)
2 €/hora
- Utilització pistes tennis (NO socis)
6 €/hora
- Fitxa de llum per cada 1/2 hora
1,5 €
- S’afegeix un nou punt en l’article 4t de quota tributària:
4. Piscina municipal:
Abonament temporada:
Adult
60,00 €
Infantil (4 a 14 anys inclosos)
45,00 €
Menors 4 anys
gratuït
Per dia
Adult
Infantil (4 a 14 anys inclosos)
Menors 4 anys
Grups més 20 persones (per persona)

Dies feiners
4,50 €
3,50 €
gratuït
3,00 €

Dissabtes i festius
5,50 €
4,50 €
gratuït
4,00 €
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Abonaments 10 dies piscina:
Adult
Infantil (4 a 14 anys inclosos)
Menors 4 anys

35,00 €
25,00 €
gratuït

- S’anul·la el punt 4 “per publicitat estàtica 73 €/tanca/any”
Ordenança Fiscal núm.16. Reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals
- Afegir: Canviar el títol per “reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions
municipals”
- A l’article 4t s’hi afegeixen noves tarifes:
7. Plaça coberta
a) Per us privatiu i reservat amb ànim de lucre ... 300€/dia
b) per us privatiu i reservat sense ànim de lucre... 50€/dia
8.- Establir noves tarifes per casaments:
- Utilització Sala de sessions o plens:
Dins l’horari d’oficina: 50 €
Fora d’horari d’oficina: 100 €
- Utilització Sala Polivalent Centre Cívic per a casament amb preparació de la Sala i
disponibilitat de personal de protocol:
Dins l’horari d’oficina: 220 €
Fora d’horari d’oficina: 300 €
- A l’article 4t al final s’hi afegeix el redactat següent:
“Totes les utilitzacions per l’ús privatiu de les sales i instal·lacions municipals requereixen
autorització prèvia per part de l’Ajuntament que podran ser limitades per necessitats dels
serveis públics.”
- S’afegeix un nou article i és renumeren els altres:
Article: 5è. Bonificacions i exempcions
Per a les tarifes per casaments s’estableixen les següents bonificacions:
1. Del 50% si els dos contraents estan empadronats a Campdevànol amb una antiguitat
mínima de 6 mesos
2. Del 25% si un dels dos contraents ha estat empadronat a Campdevànol durant un període
superior a 5 anys.
- Les exempcions previstes en l’article 4t passaran a detallar-se a l’article 5è, bonificacions i
exempcions.
Ordenança Fiscal núm.17. Reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de les
vies públiques
- En l’article 6è de quota tributària s’afegeix a l’apartat b) el següent: “En estades superiors
a 1 mes ... 100 €/mes en parades fins a 10 ML”
- En l’apartat g) de l’article 6è, quota tributària, s’aplicarà un coeficient multiplicador de 3
quan l’ocupació superi el termini d’execució de l’obra.
- En l’apartat f) de l’article 6è, quota tributària, “ocupació de vies públiques per taules i
cadires amb finalitat de lucre” s’hi afegeix la tarifa anual següent: “16€/m2/any”
Ordenança Fiscal núm.18. Reguladora de la taxa per a la utilització dels serveis de l’escola
d’infants municipal
Es canvia l’article 6è- de reduccions pel següent:
“Es podrà aprovar una reducció fins al 100% en els punts del 1 al 5 de la quota tributària.
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Caldrà presentar les sol·licituds d’acords a la convocatòria anual de subvencions del
Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya per l’escolarització de nens i nenes
que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides que es publiqui al DOGC. “
Ordenança Fiscal núm.20
Reguladora de la taxa per recollida tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans
- Es modifiquen algunes de les tarifes de l’article 10è quota tributària pel text següent:
B) COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES:
Epígraf segon.- Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels-apartaments, pensions i cases d’hostes, per cada
habitació
50,00 €
- S’estableix una nova bonificació en l’article 11è:
3. En la venda ambulant tindran una bonificació del 50% les parades de mercat que venguin
productes autòctons, d’elaboració pròpia del municipi de Campdevànol.
Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme
- Es rectifica el Decret Legislatiu en l’article 1r, fonament i naturalesa, per: “Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost”
- Es rectifica l’article que fa referència a les Bases de règim local de l’article 2n, fet imposable,
per: “article 187”
- S’afegeix un punt nou a l’article 6è següent:
5. A la quota tributària s’hi afegirà l’import de les despeses de publicació obligatòries per a la
tramitació de l’expedient.
S’afegeix a l’apartat 3 de l’article 10, liquidació i ingrés, el següent:
“Quan l’activitat estigui subjecte a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans que
l’Ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent
l’import de la taxa, altrament, no es retornarà cap import.”
- Es modifica l’annex dels criteris de valoració d’obres (Annex 1)
Ordenança preus públics núm. 3. Reguladora dels preus públics per a la venda i publicitat
- Es numeren els apartats de l’article 4t i se n’afegeixen els següents:
- Venda de guia del Consorci: 10 €/unitat
- Venda DVD del Consorci: 10 €/unitat
- Tarifa connexió INTERNET: 1a. hora gratuït. A partir de la 1a. hora 0,60 € cada ½ hora
- Preu monogràfic... 5 €/unitat
- Publicitat instal·lacions esportives:
Camp de futbol:
Rètols fins 1m2
Rètols fins a 3 m2
Rètols més de 3 m2
Pavelló d’esports:
Rètols tanca de menys 2 m2
Rètols tanca de més 2 m2
Cantonades pista
Altres rètols de menys 3 m2
Altres rètols de més de 3 m2

120 €/any
150 €/any
200 €/any
100 €/any
130 €/any
75 €/any
150 €/any
250 €/any

- Es canvien les tarifes que regulen la publicitat de la Ràdio pel següent:
Tarifes del servei publicitari de Ràdio Campdevànol:
Publicitat tarifa de dilluns a diumenge
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1 MES

Emissions per dia
2

Base imposable €
90,00

4
6
8
10

120,00
150,00
170,00
200,00

Programa patrocinat

Núm. minuts
30
60

Import per emissió €
25,00
50,00

CAMPANYA FESTA MAJOR I NADAL
Emissions per dia
Base imposable €
3
90,00
Afegint-hi el
PRODUCCIÓ
PRODUCCIÓ
PRODUCCIÓ
PRODUCCIÓ

preu de producció:
1 Elaboració d’un guió d’anunci i 1 enregistrament amb 1 veu pròpia
2 Elaboració d’un guió d’anunci i 1 enregistrament amb 2 veus pròpies
3 Elaboració d’un guió d’anunci i 1 enregistrament amb 1 veu externa
4 Elaboració d’un guió d’anunci i 1 enregistrament amb 2 veus
externes
PRODUCCIÓ 5 Modificació de l’anunci ja produït amb la incorporació de més
informació

40
50
50
60

€
€
€
€

40 €

GRAVACIÓ VIDEO I AUDIOVISUALS
Per a la gravació d’un vídeo o un audiovisual publicitari es cobraran les despeses resultants
de l’estudi de costos.
Ordenança preus públics núm.4
Reguladora dels preus públics per la utilització de
material divers de l’Ajuntament
Es modifiquen les tarifes de l’article 4t, quantia, següents:
Ús privatiu de cadires, per unitat i dia
0,40
Ús privatiu de tarimes i taules, per unitat i dia
1,00
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances modificades,
al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i al·legacions.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o reclamacions.
3. PUBLICAR l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les ordenances,
les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2011 i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
4. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de
febrer.
ANNEX 1: Els Criteris de valoració d’obres a efecte de liquidació de drets de llicències és un document
annex a les ordenances fiscals municipals núms. 5 i 22 que determina les bases per a estimar el cost de
les obres per a les que es sol·licita llicència.
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La base imposable per a l’aplicació dels drets fiscals corresponents, estarà constituïda pel major
d’aquests imports:
a). Pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats.
b). El que resulti d’aplicar sobre la superfície construïda el Mòdul bàsic corregit pels coeficients correctors.
MÒDUL BÀSIC: 485,00 € (actualitzable cada any, si s’escau)

TIPUS D'OBRA HABITATGES UNIFAMILIARS obra nova / ampliació
1.1- HABITATGES UNIFAMILIARS:
Aïllats:
En testera:
Entre-mitgeres:
1.2- APARCAMENTS:
Aparcament en habitatge unifamiliar:
1.3- SOTACOBERTES:
Vinculades a l’habitatge (>1,5m): * MATEIX COEFICIENT QUE
’HABITATGE
Golfes i trasters no vinculats a l’habitatge (>1,5m):
1.4- SOTERRANIS:

Coeficient

€/m2

2,166
1’985
1,805

1.050’51
962’72
875’42

0’950

460’75

1,045

506’82

1,092

529’62

1,824
1,672
1,520

884’64
810’92
737’20

0,950

460’75

TIPUS D'OBRA HABITATGES PLURIFAMILIARS obra nova /
ampliació
2.1- HABITATGES PLURIFAMILIARS:
Aïllats:
En testera:
Entre-mitgeres:
2.2- APARCAMENTS:
Aparcament en habitatge plurifamiliar:
2.3- SOTACOBERTES:
Vinculades a l’habitatge (>1,5m): * MATEIX COEFICIENT QUE
’HABITATGE
Golfes i trasters no vinculats a l’habitatge (>1,5m):
2.4- SOTERRANIS:
2.5- LOCALS SENSE ÚS ESPECÍFIC:

*
1,045

*
506’82

1,092
0,807

529’62
391’39

TIPUS D'OBRA MAGATZEMS I NAUS INDUSTRIALS obra nova /
ampliació
3.1- MAGATZEMS I NAUS INDUSTRIALS:
Aïllats:
En testera:
Entremitgeres:
3.2- SOTERRANIS:

0,912
0,874
0,836
1,092

442’32
423’89
405’46
529’62

TIPUS D'OBRA
AUXILIARS
4.1- CONSTRUCCIONS AUXILIARS:

1,045

506’82

TIPUS D'OBRA PORXOS
5.1- PORXOS:

0,798

387’03

TIPUS D'OBRA ASCENSORS
6.1- ASCENSORS:

6,145

2.980’32
per planta

1,301

630’98

CONSTRUCCIONS

TIPUS D'OBRA PISCINES
7.1- PISCINES:
TIPUS D'OBRA INCORPORACIÓ D’USOS A LOCALS / MAGATZEMS /
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NAUS
8.1- INCORPORACIÓ D’USOS A LOCALS / MAGATZEMS / NAUS:
TIPUS D'OBRA REFORMES I REHABILITACIONS
9.1- REFORMES I REHABILITACIONS:
Sobre les quantitats anteriors s’aplicaran els següents coeficients
correctors:
Que afecti elements estructurals:
Que no afecti elements estructurals:

1,368

t
0,70
0,50

Els
resultants
Els
resultants

0,067

32’49

0,428

207’58

0,010

4’85

0,028
0,053

13’58
25’70

0’105
0,053
0,053

50’92
25’70
25’70

0,462
0,375
0,175
0,083
0,029
t
0,178
0,118
0,058
0,022

224’07
181’87
84’87
40’25
14’06

0,200
0,160
0,090

97’00
77’60
43’65

0,182
0,125
0,125
0,113
0,053

88’27
60’62
60’62
54’80
25’70

0,110
0,110
0,098
0,076

53’35
53’35
47’53
36’86

0,170
0,110
0,098

82’45
53’35
47’53

Exemple: REFORMA afectant estructura de COBERTA: SOTACOBERTA: 506’82
€/m2 x 0’70 x SUPERFÍCIE coberta
Exemple: REHABILITACIÓ sense afectar estructura de PIS entremitgeres: 737’20
€/m2 x 0’50 x SUPERFÍCIE pis

TIPUS D'OBRA ENDERROCS
10.1- ENDERROCS:
TIPUS D'OBRA OBRES D’URBANITZACIÓ
11.1- OBRES D’URBANITZACIÓ:
TIPUS D'OBRA OBRES SENSE PROJECTE
1- Neteja de runes i vegetació en solars i finques. Sense moviment de
terres:
2- Moviment de terres, desmunt o terraplenat en solars:
3- Pistes d’asfalt o formigó:
4- Reposició de voreres o pavimentació de la via pública:
De panot:
De formigó:
D’asfalt:
5- Paret de tanca de solars i finques:
Mixta massissa i reixat (alçada màxima 1,20 + 0’80m):
Massissa (alçada màxima 1,20m):
Reixat metàl·lic (alçada màxima 2’00m):
Filat (alçada màxima 2’00m):
Filat ramader:
6- Revestiment i tractaments de façanes sense variar estructura ni
composició:
Revestiments petris:
Revestiments ceràmics:
Arrebossat i pintat:
Pintat:
7- Arranjament / substitució de cobertes sense modificar l’estructura
existent:
Plana transitable:
Inclinada:
Plana no transitable:
8- Pavimentació patis, voreres i similars en interior de finques:
De pedra:
De ceràmica:
De terratzo:
De fusta:
De formigó:
9- Paviments interiors, reparacions o substitucions i de nova planta:
De ceràmica:
De terratzo:
De fusta:
De goma o moqueta:
10- Revestiments o acabats de paraments interiors:
Revestiments petris:
Revestiments ceràmics:
Revestiments de fusta:

663’48

86’33
57’23
28’13
10’67
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Arrebossat i pintat:
Enguixat i pintat:
Pintat:
11- Col·locació de cel ras:
De fusta:
De pvc o metàl·lics:
De guix o escaiola:
12- Reforma en cuines i/o banys (paviments, revestiments, armaris i/o
sanitaris):

0’055
0,035
0,017

26’67
16’97
8’24

0,128
0,084
0,070

62’08
40’74
33’95

1,625

788’12

0,684
0,574
0,115
0’576
0,360
0,260

331’74
278’39
55’77
279’36

En substitució de banyera o dutxa es considerarà una sup. mínima d’intervenció de
2m2

13- Substitució de fusteries:
Fusteries exteriors:
Fusteries interiors:
14- Col·locar canaló o baixant de recollida d’aigües pluvials:
15- Xemeneies de tipus domèstic o industrials:
16- Substitució de baranes:
Baranes interiors:
Baranes exteriors:
17- Barbacoes:

4,649

174’60
126’10
2.254’76

ANNEX 2
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS I
LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I INICI D’ACTIVITATS
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i 20 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix
la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a traves del sotmetiment previ a llicencia, comunicació prèvia o declaració
responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Article 2. Fet imposable
D’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del regim local, per la normativa reguladora de les activitats amb
incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats
recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que
confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les
activitats dels ciutadans i les empreses:
1) Constitueix el fet imposable la realització d’una activitat, tant tècnica com administrativa,
que es refereixi, afecti o beneficiï de forma particular al subjecte passiu, i sigui
necessària per verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupen o
realitzen en el terme municipal de Campdevànol s'ajusten al marc normatiu d’aplicació.
2) Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
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Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que
fonamenti la intervenció integral de l'administració municipal.
Article 4. Responsables
1) Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 37 de l’Ordenança General.
2) La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, tret que el Ple de la
corporació acordi l’exempció o bonificació parcial de la taxa per raó de l’especial interès públic
de l’activitat a realitzar en matèria de Protecció de la Salut, el Medi Ambient o la Cultura,
exclusivament quan sigui en benefici del poble de Campdevànol. L’aprovació d’aquesta
exempció requerirà la majoria absoluta dels membres del consistori.
Article 6 . Bonificacions
Fins un 90% de la quota que correspongui, quan es tracti d’activitat ramadera en una
explotació de caràcter principal i familiar.
Article 7. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar a les intervencions administratives dels
procediments les tarifes següents:
Tarifa €/m2
(€)
*
1. Certificació o informe de compatibilitat del projecte o l’activitat amb el
60,00
planejament urbanístic.
2. Consulta prèvia potestativa
60,00
3. Tramitació de les activitats de l’annex I
4. Tramitació i control inicial, corresponent a les activitats incloses a
l'Annex II de la PACA
5. Comunicació corresponent a les activitats incloses a l'Annex III de la
PACA
6. Activitats i instal·lacions innòcues
7. Intervenció d’activitats no incloses en cap annex que tinguin incidència
ambiental (activitats classificades)
8. Revisió del permís municipal ambiental
9. Control periòdic de les activitats de l'Annex II de la PACA
10. Control periòdic de les activitats de l'Annex III de la PACA
11. Modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i
instal·lacions i per llicència municipal de les activitats de ramaderia
extensiva
12. Llicència municipal d’inici de les activitats sense local obert al públic

383,66
699,73

0,82
1,90

383,66

0,82

245,24
383,66

0,82
0,82

175,48
140,60
70,85
70,85

236,51

* el m2 de superfície del local destinat a l’activitat
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2. No formen part de les tarifes anteriors, i es carregaran a l’interessat en la liquidació de la
taxa, les despeses derivades de la tramitació de l’expedient com ara publicacions obligatòries o
informes obligatoris que l’Ajuntament encarregui a serveis tècnics externs.
Article 8. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data
de presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la
taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent
procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
4.

Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l' objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant
després que s'hagi resolt el procediment corresponent.

Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2.

En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa als
annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(PACA), amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
1.

Els preceptes d'aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el
mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals
i reglamentaris de què porten causa.

2.

Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la PACA que es portin a terme
per via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament
incorporades al contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit
d'aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén
referida en tot cas als annexos I, II i III de la Llei

3.

També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la PACA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a través
d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots els
annexos i nomenclàtors aprovats pel RIIA.

Disposició final
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Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP, i començarà a
aplicar-se el dia 1 de gener de 2011 i continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació.

L’alcaldessa explica la proposta:
Enguany les modificacions de les ordenances fiscals nomès preveuen ajustaments puntuals, a
excepció de l’IBI que s’incrementa lleument per sota de l’IPC previst.
Aquest augment suposarà que l’any vinent qui pagava 703 € pagarà 710 € (quotes més altes).
Qui pagava 132 € pagarà 133 € (barri de l’estació).
L’increment suposarà uns 20.000 € d’ingressos per l’Ajuntament destinats als serveis bàsics
com enllumenat públic, vialitat, llar d’infants ...
El criteri que hem seguit és molt assenyat i ha tingut en compte la situació municipal de menys
ingressos externs per tal de trobar l’equilibri entre la situació de la població i la necessitat de
mantenir els serveis públics.
L’ordenança 1, fiscal general, manté les subvencions del 2010 pel 2011: bonificacions de l’IBI i
impost de vehicles de fins el 90% per situacions desfavorides (aturats de + 6 mesos amb
recursos inferiors a l’IPREM, valor cadastral de fins 30.000 € i residència habitual o 12 cavalls
fiscals de potència amb límit en un vehicle per família).
L’ordenança de l’aigua s’actualitza conforme l’estudi de costos del servei que preveia l’increment
a tres anys. Hi ha un lleu increment per acostar-nos a l’equilibri entre ingressos i despeses que
ha de permetre la millora del servei, de la xarxa i de la dotació de nous equipaments:
Domèstic

Tarifa 2010

Quota de servei [€/trim]

Tarifa 2011

9,32

10,85

19,12

22,41

0,93

1,09

Industrials, comerç i obres
Quota de servei [€/trim]
Tarifa social
Quota de servei [€/trim]

La tarifa és progressiva per tram de manera que pagarà més qui més gasti:
Domèstic

Tarifa 2010

Tarifa 2011

Blocs de consum 18 [m3/trim]/[€/m3]
Industrials, comerç i obres

0,0478

0,0602

Blocs de consum 18 [m3/trim]/[€/m3]
Tarifa social
Blocs de consum 18 [m3/trim]/[€/m3]

0,1434

0,1806

0,0048

0,0060

- El cementiri només incrementa l’expedició del títol a 20 €.
- L’ordenança de les activitats s’actualitzen a la normativa sense increment de tarifes.
- S’estableix una taxa per tramitació de l’expedient de plusvàlues.
- S’actualitzen les taxes per ús de les instal·lacions:
- S’’incorporen tarifes de la piscina municipal i per l’ús de sales públiques per raó de matrimoni.
- Es preveu l’ús privatiu de la plaça coberta.
- Preveiem específicament la ocupació del sòl per parades de llarga durada i amb taules i
cadires. Degut a la entrada en vigor de la llei del tabac que ens fa pensar en aquest nou ús
d’ocupació de via pública.
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La taxa d’escombraries es manté i l’Ajuntament assumeix l’increment del 2,9% del servei.
Els preus públics dels servei de la Ràdio Municipal i altres establiments s’han actualitzat a petició
de les entitats del poble per tal d’obtenir més recursos.
El Sr. Manso esmenta: tal i com va explicar a la Comissió Informativa vol fer una petició: els
comerciants diuen que algunes ordenances ofeguen els negocis. Les escombraries i l’IAE són
més barats en alguns altres pobles.
És per això que fora bo que durant la informació pública es fes un informe/estudi comparatiu
sobre la pressió fiscal a Campdevànol i altres pobles. Així podrem saber si estem molt per sobre
dels altres.
La opinió del seu grup és que els emprenedors han de tenir avantatges per ser més competitius
respectes els municipis veïns.
El Sr. Serrador recorda que a l’Ordenança núm. 20 els apartats c) i g) no estan clars quins
supòsits preveuen. Pel que fa l’increment de la despesa d’escombraries no s’entén que
Campdevànol es perjudiqui respecte altres municipis.
El Sr. Salamó comenta que la taxa d’aigua segueix les previsions de l’estudi de CONGIAC però
el cost de manteniment no era el previst.
L’alcaldessa respon:
Al Sr. Salamó: que l’estudi del CONGIAC preveia una despesa fixa que és el que ens permet fer
el manteniment del servei a través d’aquesta quota. En baixar el consum de l’aigua hem hagut
d’establir una quota fixa per tal de garantir el manteniment del servei.
Al Sr. Serrador: és cert que cada cop fem millor la recollida selectiva, tot i que s’ha d’insistir en
la recollida d’orgànica que és la que més pesa.
El Consell Comarcal del Ripollès ha rebaixat el cost del servei amb més de 90.000 € de
tractament de lixiviats. El que paguem és el tractament de residus de rebuig però hem de
recordar que arrosseguem les despeses de clausura de l’Abocador Ripollès-3 de les Llosses que
suposa 300.000 €/any.
El cost del servei és de 100 €/any per habitatges domèstics. Els comerços paguen segons la
categoria dels productes però s’ha fraccionat en dos pagaments anuals, d’acord amb les
negociacions realitzades amb la Unió de Botiguers l’any passat.
Plantejar la rebaixa de la tarifa comercial o industrial suposaria incrementar la domèstica: són
faves comptades, tot i que l’Ajuntament assumeix el 25% del cost del servei.
Al Sr. Manso: pel que fa els estudis comparatius: sempre els fem perquè no volem deixar de ser
competitius. Però cal recordar que per exemple l’IBI estem per sota de la mitjana.
El Sr. Martínez proposa que tot el consistori en Ple valori les ordenances en comparació als
altres municipis però tenint en compte que pot ser les despeses que suporta Campdevànol són
superior a la resta perquè disposem de més equipaments.
Pel que fa els beneficis pels nous emprenedors, la pròpia Llei ja els preveu.
Fora bo consensuar les ordenances entre tots i tenir en compte d’on surten els diners.
El Sr. Manso agraeix la intervenció i demana que es faci la comparativa per algú imparcial com
el secretari.
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L’alcaldessa respon que els tècnics poden fer l’estudi però qui ha de decidir són els responsables
de l’Ajuntament.

El Ple APROVA la proposta per MAJORIA ABSOLUTA, amb sis vots a favor
(equip de govern format per PSC-ICV-GRUP NO ADSCRIT) i cinc abstencions
(grup de CIU) dels onze membres assistents dels onze que de Dret formen la
Corporació.
4. Aprovació del Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Campdevànol
Vist el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Campdevànol elaborat amb la col·laboració de la
Diputació de Girona, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu que es basa
en els següents:
ANTECEDENTS
L’existència de desigualtats entre homes i dones provoca una distribució de les
persones en diferents espais socials segons el seu sexe.
Tradicionalment, les dones han ocupat l’espai familiar, mentre que els homes han
predominat en l’espai públic: l’ocupació, la presa de decisions…
Perquè es produeixi un canvi en l’estructura social, l’Administració ha d’actuar
eliminant els obstacles que impedeixen aconseguir la igualtat real i efectiva. De no
actuar així difícilment la dona podrà adquirir protagonisme en l’escenari polític i
comunal.
Un pas important en aquest sentit és la incorporació de la perspectiva de gènere en
l’organització interna dels ajuntaments apostant per la implementació de mesures que
fomentin la igualtat d’oportunitats entre els seus treballadors i treballadores.
Tot i que les polítiques de gènere no requereixen necessàriament de molts recursos i
estructura, s’ha de tenir present que els ajuntaments, especialment en aquests
moments, tenen dificultats serioses, tant a nivell de recursos humans com econòmics.
Malgrat la situació socio-econòmica actual, en el cas de l’Ajuntament de
Campdevànol, s’ha aconseguit impulsar l’elaboració d’un Pla d’Igualtat per
implementar en el seu espai intern i que s’adapta perfectament a la seva realitat.
Tot aquest procés es va iniciar amb una voluntat d’acord de certs Ajuntaments del
Ripollès en aquesta matèria, i és fruit de la tasca d’introducció i reforç de la
perspectiva de gènere en les actuacions municipals, que està portant a terme la
Diputació de Girona des de l’octubre de 2008. Aquesta tasca es desenvolupa a través
de La Xarxa d’Agents locals d’igualtat de la Diputació de Girona, programa cofinançat
pel SOC i el FSE.
Per tant, l’objectiu principal de l’Ajuntament, és crear les condicions necessàries per
assolir la Igualtat d’Oportunitats real entre dones i homes dins la seva organització
interna.
NORMATIVA
- Preàmbul i article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans impulsada
per les Nacions Unides.
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- Tractat de les Comunitats Europees que obliga, expressament, a eliminar les
desigualtats i a promoure la igualtat entre dones i homes en totes les activitats i els
objectius de les institucions comunitàries.
- La Constitució Espanyola (1978) que prohibeix tota discriminació per raó de sexe en
l’article 14 i 53.2, i a més obliga els poders públics a promoure la igualtat efectiva
entre les persones (art. 9.2).
- L’Estatut dels Treballadors també ho reflecteix en diversos punts del seu articulat:
Art. 4.2.c “…els treballadors tenen dret a no ser discriminats per al treball, o una
vegada treballant, per raons de sexe, estat civil…”; Art. 16.2 “…les agències de
col·locació hauran de garantir, en l’àmbit de la seva actuació, el principi d’igualtat en
l’accés al treball, no podent establir cap discriminació basada en motius de raça,
sexe, edat, estat civil…”; Art. 17.1 On consta el principi de no discriminació en les
relacions laborals; Art. 24.2 On es regula la igualtat de tracte en els criteris d’ascens;
Art. 28.- On es regula la igualtat en la remuneració.
- Codi Penal recull algunes previsions respecte a la discriminació, establint les
corresponents penes i sancions (Arts. 22.4, 314, 510, 511 i 512)
- Llei 39/99,de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i
laboral de les persones treballadores; la Llei 51/03, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat; la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
El Tribunal Constitucional ha anat interpretant aquest principi i entén que no es pot
legislar de manera diferent per a persones que es troben en la mateixa situació. Ara
bé, no tota desigualtat és inconstitucional, sinó només aquella que es pugui
determinar com a discriminatòria. En aquest sentit, la jurisprudència constitucional
(STC 177/1993, de 31 de maig), assenyala que el principi d’igualtat no prohibeix
qualsevol desigualtat de tracte, sinó només aquelles que resultin injustificades per no
venir fonamentades en criteris objectius prou raonables. I aquests criteris serien: la
finalitat constitucionalment legítima de tracte desigual, la congruència amb la finalitat
que es persegueix i la proporcionalitat entre aquesta finalitat i el tracte desigual Test d’Igualtat-.
- L´Estatut d´Autonomia de 2006 estableix, en el seu Títol I, el dret de les dones al
“lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, a viure amb
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i tot tipus de
discriminació, i a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en
tots els àmbits públics i privats”.
- Llei municipal i de règim local de Catalunya, que faculta els ajuntaments per exercir
les competències complementàries a la resta d’administracions en l’àmbit de promoció
de la dona.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Campdevànol
2. Obrir un termini d’informació pública de 30 dies per tal que pugui ser consultat i
formular les al·legacions que consideren pertinents. Aquest tràmit el gestionarà el
Consell Comarcal del Ripollès per tal de fer conjuntament la publicació de la
informació del plans d’igualtat dels 10 ajuntaments del Ripollès que l’han redactat.
Cas que no es presentin al·legacions el Pla quedarà aprovat definitivament.
3. Donar audiència a les treballadores i treballadors municipals a través dels seus
representants.
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4. Donar audiència a les organ¡tzacions sindicals més representatives UGT i CCOO.
L’alcaldessa explica la proposta:
Aquest Pla s’ha pogut fer gràcies a l’agent d’igualtat de l’Ajuntament de Camprodon
en col·laboració a la Diputació de Girona.
El treball consta d’una diagnosi on es repassa la representació de la dona al món
laboral i polític.
A Campdevànol destaquen dades com que la representació femenina és de 46%
essent de les més altes de Catalunya. La distribució de les regidories de base és molt
equitativa i hi destaca l’Alcaldia ocupada per una dona. També destaca que la
regidoria d’Hisenda habitualment no és ocupada per una dona i que la regidoria de
Benestar Social i Salut no sol passar que l’ocupi un home. En definitiva la paritat és la
regla general. El Pla preveu la prevenció del sexisme i el foment de la igualtat.
La plantilla municipal de juny de 2010 hi ha una representació superior de la dona
que a la de la resta de Catalunya (54%) i de Girona (52%).
L’aprovació del Pla és el reconeixement intern de l’Ajuntament de la igualtat homedona als diferents àmbits de la vida laboral i ha de servir per difondre aquest principi
a l’exterior.
També suposa el compromís d’adoptar les mesures de foment amb un termini de
compliment: es tracta d’una Pla actiu en matèria d’igualtat per evitar el llenguatge
sexista, complir la equitat home-dona, afavorir la conciliació laboral-familiar,
incorporar la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals i la detecció de
situacions d’assetjament sexual.
Tot i que no estem obligats, l’aprovació del Pla vol evidenciar la voluntat de tirar-ho
endavant.
El Sr. Manso esmenta que CIU
representació paritària home-dona.

va

participar

a

les

darreres

eleccions

amb

L’alcaldessa respon que tots els grups ho van fer (Esquerra no ho recorda).

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
5. Aprovació del conveni de compromís amb la Diputació de Girona per la gestió
forestal sostenible.
L’Ajuntament de Campdevànol és propietari de la finca “Massaneres”, situada al
terme municipal de Campdevànol, en la que té previst realitzar un aprofitament
silvícola autoritzat o ordenat d’acord amb el que disposa l’instrument d’ordenació
forestal (IOF) de la finca, aprovat per l’òrgan competent de d’administració.
En data de 28 d’abril de 2010, l’Ajuntament de Campdevànol va sol·licitar a la
Diputació de Girona un ajut per actuacions en matèria forestal, concretament pel
concepte de deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 15 peus grans o
extrafusters drets per hectàrea, dins la línia d’ajuts per a la gestió forestal sostenible,
per tal d’afavorir les espècies que en depenen, en una superfície de 8,50 ha, segons
cartografia adjunta.
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La Junta de Govern del dia 22 de juny de 2010, va concedir una subvenció de
3.633,75 euros a l’Ajuntament de Campdevànol, per deixar, en els aprofitaments
silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea, en una superfície
de 8,50 ha, per tal d’afavorir les espècies que en depenen.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el compromís de no tallar els 127 arbres marcats de la finca “Massaneres,
en la superfície de 8,50 ha, específicament amb motiu de la subvenció obtinguda de
la Diputació de Girona per import de 3.633,75 euros.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
3. Comunicar-ho a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta d’un conveni per reservar 127 arbres de la forest de Massaneres en
execució del Pla d’Ordenació Forestal de l’Ajuntament per a la gestió sostenible. La
Diputació de Girona subvenciona aquesta reserva amb 3.000 €

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Aprovació del conveni amb el consorci AOC per la implantació de la factura
electrònica, E-FACT
Vist el conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la
prestació del servei de facturació electrònica, E.FACT;
Atès que el Consorci AOC gestiona un servei que permet la tramesa i facilita la gestió
de factures electròniques cap a les Administracions Públiques Catalanes provinents de
qualsevol dels seus proveïdors.
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol està interessat en la utilització del servei de
facturació electrònica que ofereix el Consorci AOC.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
per a la prestació del servei de facturació electrònica, E.FACT
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura dels
documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord.
3. Trametre aquest acord al consorci AOCAT
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta de poder oferir el servei de facturació electrònica previst per la Llei de
l’Administració electrònica. El Consorci AOCAT ens ho ofereix de manera gratuïta.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
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7. Nomenament d’un representant municipal al consell de participació ciutadana de
la Residència Assistida i Centre de Dia Comarcals de Campdevànol
Vist l’escrit de la directora tècnica del Centre relatiu al Nomenament d’un representant
municipal al consell de participació ciutadana de la Residència Assistida Comarcal, Centre de
Dia de Campdevànol;
Vist que la participació ciutadana en l’àmbit dels serveis socials s’articula a través dels
òrgans de representació de conformitat al Decret 202/2009, de 22 de desembre, què preveu
un representant de l’Administració local;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Nomenar el regidor de serveis socials Sr. Ramon Perearnau com a representant de
l’Ajuntament al Consell de Participació ciutadana de la Residència Assistida i Centre de Dia
Comarcals de Campdevànol.
2. Comunicar-ho al Centre per a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica la proposta:
La Llei de Serveis Socials preveu la participació dels ciutadans i ciutadanes al Consell de
Participació dels Centres.
L’Ajuntament proposa designar el regidor de l’àrea de serveis socials municipal

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
8. Aprovació de la definitiva liquidació de les quotes urbanístiques de la
urbanització del Castell
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUOTES URBANÍSTIQUES OBRA “URBANITZACIÓ EL
CASTELL”
Recepcionades definitivament les obres corresponents a l’obra “Urbanització El Castell”,
procedeix aprovar la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques abonades pels
propietaris afectats.
Vist l’estat d’ingressos i despeses de les obres d’urbanització del Castell:
Aprovació inicial
INGRESSOS
Obres d’urbanització
Quotes urbanístiques
TOTAL...

IMPORT
591.504,24
591,504,24

DESPESES
Obres d’urbanització
Previsió

IMPORT

TOTAL...

591.504,24
591.504,24

Aprovació definitiva:
INGRESSOS
Obres d’urbanització
Quotes urbanístiques
Obycall

IMPORT

DESPESES
IBERSILVA SERVICIOS
591.504,24 Jaume Sadurni
Jordi Planadecursach
6.750,00
Elements ANDRI (SENYALITZACIÓ)
Elements ANDRI (SENYALITZACIÓ)
Elements ANDRI (SENYALITZACIÓ)
Jordi Murgou (pintar barana)

IMPOR
513.818,48 €
5.376,60 €
16.013,80 €
548,88 €
153,12 €
190,07 €
1.276,00 €
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Jordi Murgou (pintar barana)
Jordi TUBAU (AJARDINAMENT)
Germans Marty
Germans Marty
Topogràfic
Adquisició terrenys expropiació
Adquisició terrenys conveni
Conveni urban. Pere Pous
Proves clavegueram
Honoraris tècnics: Mod.PGO i PP
Honoraris proj.reparcel·lació
Honoraris tècnics- proj. D'urbJ.Planadecursach
REGISTRE PROPIETAT
diferència d'adjudicació(retornats)
Estudi seguretat
LERSA
LERSA
SEIMO (BANCS)
COP. Germans Marty, sa
5% despeses gestió

13.084,80 €
2.980,04 €
429,98 €
918,04 €
1.010,90 €
3.973,89 €
1.869,92 €
2.452,00 €
2.038,12 €
3.712,00 €
8.073,60 €

TOTAL...

598.254,24

TOTAL...

12.102,81 €
17.143,76 €
1.518,30 €
1.099,39 €
1.741,16 €
6.000,00 €
382,80 €
7.818,63 €
31.286,35 €
657.013,44

Diferència

+6.750,00

Diferència

-65.509,20

Resultant per tant un dèficit de finançament de 58.759,20 €
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. APROVAR la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques abonades pels propietaris
afectats per l’obra “urbanització El Castell” segons el detall que consta a la part expositiva.
2. APROVAR l’assumpció del dèficit de finançament per import de 58.759,20 € amb càrrec a
fons propis de l’Ajuntament:
- Increment d’obres: 27.472,85 €
- Despeses de gestió: 31.286,35 €
3. ELEVAR a definitives les quotes urbanístiques provisionals liquidades pel finançament de
l’obra.
4. COMUNICAR-HO als interessats per a la seva deguda constància i a Intervenció i
Tresoreria a l’efecte corresponent.
L’alcaldessa explica la proposta:
Aquesta obra ja fa temps que es va acabar. Ara toca aprovar els comptes definitius.
L’Ajuntament proposa elevar a definitives les quotes aprovades provisionalment i ja pagades
pels veïns.
Això suposa que l’Ajuntament assumeix el dèficit de 65.509 € recollit a la proposta.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
9. Donar compte de la creació del Servei de Centres Oberts als municipis de
Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses
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L’alcaldessa explica la proposta:
El Consorci de Benestar Social del Ripollès legalitza aquest servei que es venia prestant “de
facto” des de fa anys.
Ara han aprovat el Reglament del Servei i el Projecte, necessaris per a la seva creació.
És un servei d’atenció a la infància a l’adolescència en situació de risc social amb un centre a
cada poble. Atén els joves i les seves famílies.
Aquest servei es podrà ampliar a l’Espai Jove previst a la Llei de Barris.

El Ple en queda assabentat
10. Ratificació del Decret d’Alcaldia de15-09-2010 sobre adhesió a l’acord de la
Resolució TRE/637/20101 sobre contractació de persones aturades en el marc dels
plans d’ocupació.
Es proposa ratificar el punt 7 del Decret d’Alcaldia de 15-09-2010 en tots els seus termes.
L’adhesió a l’acord recollit a la Resolució TRE/637/20101, de 2 de març, sobre contractació
de persones aturades en el marc dels plans d’ocupació locals suposa aplicar a l’Ajuntament
de Campdevànol allò pactat entre les associacions de municipis (FMC i ACM) i els sindicats
UGT i CCOO sobre les retribucions dels treballadors ocupats mitjançant els plans d’ocupació
del Servei Català d’Ocupació.
L’alcaldessa explica la proposta.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
12. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici de 2009
En compliment de l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març per qual s’aprovà el text refós de
Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes ha procedit a l’examen
del compte general del pressupost de l’Ajuntament de Campdevànol corresponent a l’any 2009,
a quin efecte ha tingut a la vista dit compte juntament amb els documents corresponents.
Examinats els documents i resultant que confronta el referit compte general amb el respectiu
pressupost, els acords de modificació de l’estat de despeses i d’ingressos, la liquidació del
pressupost, i els manaments de pagament que amb llurs justificants han estat posats a
disposició de la Comissió, més els manaments d’ingrés corresponents que la mateixa comissió
també ha pogut examinar i confrontar, així com el resultat de l’acta d’arqueig a 31 de desembre
de 2009 referent a fons del pressupost, la Comissió considera que queda degudament justificat
dit compte.
Vistos els informes favorables de la Comissió Especial de Comptes celebrats els dies 17 de
setembre de 2010 i 26 d’octubre de 2010 del Compte General del pressupost de l’exercici 2009,
i resultant que durant el període d’exposició pública segons anunci publicat al BOP núm. 186 de
data 27 de setembre de 2010, no s’han presentat reclamacions al respecte, al Ple de la
Corporació,
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Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2009.
2. Rendir el compte general així aprovat i tota la documentació que la integra a la fiscalització
del Tribunal de Comptes i a Sindicatura de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del
text refós de la Llei reguladora de hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març.
3. Trametre aquest acord i la resta de documentació en una única tramesa telemàtica de
conformitat al conveni signat per ambdues institucions en data 18-12-2009 per a la coordinació
per al retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals.
L’alcaldessa explica la proposta:
Finalitzat l’exercici pressupostari 2009 i d’acord amb la normativa vigent cal elaborar el
Compte General de l’entitat local, posant de manifest la gestió realitzada en la vessant
econòmica, financera, patrimonial i pressupostària.
RESUM TRAMITACIÓ: la Comissió especial de comptes va d’emetre un 1r. informe, el compte
general ha estat exposat al públic per un termini de 15 dies i amb inserció d’anunci al Butlletí
Oficial de la Província. En no presentar-se al·legacions la comissió especial de comptes ha
emès novament un segon informe sobre el Compte General del 2009 i es tramet al Ple per a
la seva aprovació.
INVERSIONS I LLIURAMENT A L’ÚS GENERAL
Les principals actuacions dutes a terme durant l’exercici del 2009 són les següents:
ADEQUACIÓ EQUIP INFANTIL PARCS I JARDINS
42.715,74
COBRIMENT DE LA PISTA BARRI DE L’ESTACIÓ
276.295,44
CAMP DE FUTBOL
54.108,56
CENTRE CÍVIC
287.830,92
EDIFICI EL MOLÍ
43.677,78
ZONA MULTIESPORTS
52.643,12
ENLLUMENAT PAVELLÓ MERCÈ GUIX
40.680,68
ZONA VERDA BARRI DEL ROSER
116.959,45
CAMÍ RAL
34.911,99
DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ AIGUA POTABLE
139.513,66
CEMENTIRI
115.606,78
MUR URBANITZACIÓ EL CASTELL
44.693,64
SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
42.953,91
Durant l’exercici del 2009 es va lliurar de l’ús general la actuació següent que provenia
d’exercicis anteriors:
URBANITZACIÓ EL CASTELL
582.411,10
AMORTITZACIONS
En funció de la seva antiguitat i la naturalesa dels béns s’han efectuat les següents
amortitzacions de l’immobilitzat.
AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT INMATERIAL
2.089,05
AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL
209.969,81
TRESORERIA
L’exercici del 2009 es va tancar amb unes existències en tresoreria de 352.056,22€,
distribuïts en les entitat financeres que es detallen en el contingut del Compte General. Atès
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que l’ajuntament tenia concertada una pòlissa de crèdit de 500.000 euros al tancament de
l’exercici, l’import real seria de -147.943,78 euros
ESTAT DEL DEUTE (PRÉSTECS)
La suma del capital pendent d’amortitzar(Deute Viu) a 31/12/2009 era de 1.743.660,42 € en
les diferents operacions que es detallen.
Operacions a llarg termini :
1.357.877,21
Operacions a curt termini (import utilitzat a 31/12/2009):
TOTAL DEUTE VIU A 31/12/2009:

385.783,21
1.743.660,42

La ràtio legal de deute viu s’obté del quocient entre el deute viu a 31 de desembre i els
ingressos corrents de l’ens local. El resultat obtingut s’ha de multiplicar per 100 per tal
d’expressar-lo en percentatge.
RATIO LEGAL DE DEUTE VIU
66,07 %
Altres magnituds referides a l’endeutament en finalitzar l’exercici del 2009 són les següents:
Càlcul de l’estalvi net i la ràtio legal d’estalvi net:
Aquestes magnituds s’obtenen efectuant els càlculs següents:
Drets ordinaris liquidats a 31-12-09 (Cap.1 a 5)
Obligacions reconegudes a 31-12-09 (Cap. 1, 2 i 4)
Suma anualitats teòriques dels préstecs concertats
Romanent de tresoreria 2008 per despeses generals utilitzat per
modificacions de pressupost 2009
Estalvi net
ESTALVI NET (NEGATIU)

2.639.122,97
-2.487.348,48
-166.920,15
+0,00
-15.145,66
15.145,66

La ràtio legal s’obté dividint l’estalvi net pels drets reconeguts nets dels capítols 1 a 5. El
resultat obtingut s’ha de multiplicar per 100 per tal d’expressar-lo en percentatge.
RATIO LEGAL D’ESTALVI NET (NEGATIU)
0,57 %
Com es pot veure, prenent els drets ordinaris i les obligacions reconegudes de la liquidació
de l’exercici del 2009, el càlcul de l’estalvi net dóna com a resultat un valor negatiu.
Tanmateix, al Pla de Sanejament Econòmic Financer 2010 – 2012, aprovat en data 11 de
desembre de 2009, ja preveia aquest valor negatiu.
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST: Ja va ser aprovada per Decret de l’Alcaldia de
data 14/05/2008 i se’n va donar compte al Ple següent. Les principals magnituds
pressupostàries són les següents:
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
65.880,81
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERAL
-19.343,49
S’ha procedit ja a la correcció del Romanent de Tresoreria negatiu de la liquidació de
l’exercici del 2009 mitjançant la concertació d’un préstec per la mateixa quantitat.
El Sr. Salamó comenta que els números del Compte General són els que són i no hi ha res a dir.
El seu grup s’abstindrà per coherència perquè aquests números no són els que ells haurien fet.
L’alcaldessa lamenta el grup de CIU no estigui d’acord amb al incorporació al patrimoni
municipal de totes les inversions que es van fer l’any 2009.
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El Ple APROVA la proposta per MAJORIA ABSOLUTA, amb sis vots a favor
(equip de govern format per PSC-ICV-GRUP NO ADSCRIT) i cinc abstencions
(grup de CIU) dels onze membres assistents dels onze que de Dret formen la
Corporació.
13. Aprovació de l’addenda al conveni de renovació de la delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, consistent en la
modificació de la clàusula XIII
En sessió plenària de data 27 de novembre de 2009, fou aprovada la renovació de la
delegació, a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les facultats de gestió, liquidació i
recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic. Aquesta delegació es feia
extensiva al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, l’ens mitjançant el qual els
Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades.
En la mateixa sessió plenària es va aprovar el contingut del “Conveni de delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals”, així com el seu annex.
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva sessió
celebrada en data 25 de novembre de 2009, va aprovar una modificació del paràgraf segon
de la Clàusula XIII del Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals. Aquesta modificació, continguda en la corresponent Addenda al
Conveni de renovació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de
tributs locals, és favorable als interessos municipals, atès que redueix a un màxim de 3 anys,
la penalització a aplicar pel cas que l’Ajuntament rescindís el contracte de delegació de
competències anticipadament, és a dir, abans de transcórrer el període mínim de duració de
6 anys.
La clàusula XIII, un cop modificat el seu paràgraf segon en el sentit exposat, queda
redactada com segueix:
“XIII. DURACIÓ. S’estableix que la duració d’aquest contracte serà per un període mínim de
sis anys, a comptar a partir del dia 1 de gener de 2010, entesos com a exercicis complets, i
es poden prorrogar per períodes d’un any, de forma tàcita, llevat que qualsevol de les parts
comuniqui a l’altra, abans del dia primer de juliol de l’any de l’acabament o del darrer de
pròrroga, la seva decisió de no continuar-lo l’any següent, cas en què a partir del 16 d’agost
de l’any de la denúncia, ja no es formularan ni s’admetran nous càrrecs.
En cas de rescissió anticipada del conveni promoguda per un ajuntament, aquest haurà
d’abonar al Consorci, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis, la quantitat que
resulti de l’aplicació de la fórmula següent:
Q=PxA
on,
Q: quantitat a aportar en concepte de danys i perjudicis.
P: premi de cobrança en voluntària en el darrer exercici.
A: anys de vigència pendents abans de la denúncia anticipada, amb un valor màxim d’ A =
3.
L’extinció del contracte obligarà al Consorci, a més de rendir el compte extraordinari i de
realitzar la preceptiva liquidació econòmica, a fer una liquidació total dels valors que encara
estiguin en el seu poder, fent-ne lliurament a l’Ajuntament.
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Qualsevol modificació del contingut d’aquest contracte requerirà el mateix procediment
seguit per a la seva aprovació.”
Vist el contingut de l’Addenda del conveni de renovació de la delegació de competències de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el Consell Comarcal del
Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, que conté la modificació
del paràgraf segon de la Clàusula XIII d’aquest conveni;
Vistes les competències del Plenari municipal,
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’Addenda al conveni de renovació de la delegació de competències de gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el Consell Comarcal del Ripollès i
amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya - Ripollès.
3. Facultar l’alcaldessa tan àmpliament com en dret fora menester per a la signatura de
l’addenda al conveni.
L’alcaldessa explica la proposta: es tracta de reduir la sanció per incomplir el termini pactat
de la delegació de sis anys.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
14. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldessa explica que:
- S’han iniciat les obres de l’enllumenat del barri de Sant Cristòfol amb una subvenció del
95% de PUOSC i ICAEN. Les executem directament amb la Brigada i els plans d’ocupació.
La implantació de la tecnologia LED esperem comprovar l’estalvi que pot suposar de la
despesa elèctrica.
- El dia 2 d’octubre vam signar el conveni de la Llei de Barris i en el proper Ple proposarem la
creació d’una Comissió de Seguiment representada per tots els grups.
D’altra banda en matèria de participació de la Llei de Barris ja s’ han començat els treballs
interns en matèria de participació ciutadana per a la constitució del Consell de Poble. Hem
tingut un total de 23 peticions. Ara s’ha de fer el treball tècnic per presentar la proposta en
un Ple.
- De les inversions del Terra de Comtes i Abats, el camí Ral es troba en la fase final. Val a dir
que es va optar per formigonar el camí en els trams per prescripció tècnica a les zones
obagues amb trànsit de vehicles agrícoles i bestiar. Queda pendent el tancament per evitar
el pas de vehicles i la construcció de passos canadencs.
- Del tema de la pista d’skate: s’han fet dos mesuraments per l’estudi de soroll. Encara no
tenim els resultats però s’ha aplicat mesures correctores per tal de que pugui coexistir les
activitats dels joves (que agraeixen que no els haguem desplaçat del centre del poble) amb
el descans dels veïns. Ara es farà una reunió amb els veïns abans d’implementar altres
mesures, si s’escau.
- S’han acabat les obres a la N-260. Per reduir la velocitat demanarem al Servei Català de
Trànsit un radar a l’entrada del poble des de Ripoll.
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- De participació ciutadana han donar una subvenció al Consell Comarcal de 35.000 € pel
tècnic de participació del que ens beneficiem com ajuntament. A part ens han donat una
altra subvenció directa de 5.544 € per fer un procés participació en l’elaboració del
pressupost.
- De joventut ens han donat dues subvencions: 12.409 € per béns immobles i 14.886 € per
activitats i pel tècnic de joventut.
La Sra. Eva Martínez explica les activitat previstes a l’Agenda pel Cap de Setmana que s’ha
repartit als nens a l’Escola: contada de contes, castanyada amb grallers, i el grup sol solet,
sopar de la castanyada.
Aprofita per agrair la tasca de les associacions i els esplais per potenciar Campdevànol.
Remarcar que hi ha molt jovent implicat voluntariosament en el foment del lleure, que s’han
convertit en monitors titulats i que han de ser el futur de l’associacionisme del poble.
El Sr. Perearnau explica que encara funciona el servei d’orientació familiar d’atenció
telefònica per pares i nens. El dia 10 de novembre hi haurà una xerrada a la Llar d’Infants
dins del cicle que es fa en aquest tema.
15. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Salamó demana que :
- No es faci encara el préstec per inversions al pavelló
- No perdem les subvencions per redacció de projectes del FEDER que ens volen retirar.
- No hi ha cap entrada d’Urbanisme sobre el POUM i sembla ser que s’ha de fer un text refós.
- La Llei de Barris preveu ajuts per rehabilitació al 2010. Com està el tema
El Sr. Manso comenta que sobre les obres que es fan al poble han quedat amb el regidor Sr.
Rivera que en demanarà informació fora del Ple. No obstant s’estan fent obres a la pujada de
Vista Alegre que pot ocasionar problemes als veïns aquest dies de pont.
L’alcaldessa respon:
El préstec “del pavelló” és per fer les obres de la Plaça Antoni Maria Claret, a més del
pavelló. S’han demanat ofertes però no s’ha concertat.
De les subvencions de la Diputació de Girona hem de fer recurs hem de presentar recurs pel
fet que els projectes es podran executar en futures convocatòries del FEDER.
Del POUM no en tenim cap constància oficial. Però l’alcaldessa va assistir a la Comissió on es
va aprovar definitivament i es va parlar que ens reclamarien un text refós. Ara només tenim
la proposta de la Comissió, prèvia a l’adopció de l’acord que li podem fer arribar per si és del
seu interès.
Pel que fa la Llei de Barris és cert que tenim previsions d’execució pel 2010 per cobertes i
façanes. Però abans d’executar-ho hem d’aprovar l’ordenança reguladora a resultes del
procés de participació ciutadana previ, el fet que els diners no és gastin durant el 2010 no
vol dir que es perdin ja que la justificació de les inversions es fa un cop l’any.
La Comissió Tècnica de la Llei de Barris recollirà el resultat de la participació ciutadana i al
seu cas s’incorporarà al Plec de clàusules del concurs de projecte per fer la valoració a nivell
d’avantprojecte.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les 21:50 del
vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

27

28

