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ACTA 04/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 DE MAIG DE 2013
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)

A Campdevànol,
Inici: 20:00
Acabament: 21:45
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
Jaume García i Anglada (indep. forma, primera convocatòria.
ERC-AM)
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.1 Aprovació de l’acta de la sessió del dia 4/4/2013
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació de la contractació d'una nova pòlissa d'assegurança de vida
col·lectiva en compliment d'allò que estableix l’article 33 del Conveni de les
condicions de treball del personal laboral i l’Acord de condicions per a
funcionaris de l’Ajuntament de Campdevànol
2.2 Aprovació d'un conveni de cessió per ocupació de terreny per instal·lar un
centre de transformació i servitud de pas sobre terrenys municipals a favor de
LERSA ELECTRICITAT, SL
2.3 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicències
d’obres de connexió de clavegueram
2.4 Aprovació inicial de modificació de l'ordenança de retolació de carrers i
numeració d’edificis
3r. Propostes de l’Àrea de Barris, Serveis Generals i Ensenyament
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3.1 Aprovació definitiva del Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts
urbans de Campdevànol.
4t. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
4.1 Aprovació de l'addenda número 2 del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament per al
projecte Terra de Comtes i Abats, signat el 3 de febrer de 2010
5è. Propostes de l’Àrea de Cultura, Festes, Benestar Social i Joventut
5.1 Aprovació del conveni de col·laboració per la prestació de serveis i
organització d’activitats en l’àmbit cultural del municipi de Campdevànol entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Cercle Campdevanolenc
6è. Mocions dels grups municipals
6.1 Moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa nacional dels
Països Catalans
6.2 Moció presentada pel grup municipal del PSC per la celebració mensual
dels plens ordinaris
7è. Control de l’acció de govern
7.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió
plenària.
7.1.1 Donar compte de l'adquisició d'un nou vehicle per a la brigada
municipal i de l'acord de desafectació del vehicle vell.
7.1.2 Donar compte de l'aprovació de l'oferta de places de la Llar
d'Infants El Barrufet pel curs 2013-2014
7.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
7.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
7.3.1 Donar compte de l'informe de gestió del servei municipal d'aigua
de Campdevànol - Anualitat 2012
7.3.2 Donar compte del balanç de les gestions portades a terme pel
Punt d'Infoenergia a Campdevànol durant l'any 2012 per a la reducció
de la despesa energètica en l'enllumenat públic urbà
7.4 Donar compte dels convenis i contractacions
7.4.1 Donar compte de l'Adhesió al Conveni entre el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana
de Recursos Assistencials, la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques "Compartim taula" per
part de l'Ajuntament de Campdevànol
7.4.2 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos
mesos
7.4.3 Donar compte de la contractació del director/a del Casal d’Estiu
7.5 Informació de l’equip de govern per àrees
7.6 Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i demana, en base a l’article 103 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local, que per urgència i l’interès
municipal en l’assumpte, s’incorpori un nou punt en l’ordre del dia consistent en
”Aprovació d’un conveni de concessió administrativa d’ús d’un local entre
l’Ajuntament de Campdevànol i l’empresa Correos i Telégrafos SA per a la
prestació dels serveis postals universals al municipi de Campdevànol”. Per
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unanimitat dels assistents s’acorda la incorporació d’aquesta proposta entre els
punts 6 i 7. Seguidament, es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del
dia:

1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta següent:
-

Ple ordinari, núm. 3, de 04-04-2013

L’acta s’aprova per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació de la contractació d'una nova pòlissa d'assegurança de vida
col·lectiva en compliment d'allò que estableix l’article 33 del Conveni de les
condicions de treball del personal laboral i l’Acord de condicions per a
funcionaris de l’Ajuntament de Campdevànol
Antecedents
1. L’article 33 del Conveni de les condicions de treball del personal laboral i l’Acord
de condicions per a funcionaris de l’Ajuntament de Campdevànol estableix el
següent: “Assegurança per mort i incapacitat absoluta: Es garanteix, al venciment
de la que hi ha actualment en vigor, la continuïtat de la subscripció de la pòlissa
d’assegurança per responsabilitat civil derivada de l’actuació del personal
municipal, la de mort per qualsevol causa i la d’incapacitat absoluta per a tot
treball, amb una cobertura de 12.020,24 euros o de 24.040,48 euros si la mort o
incapacitat és conseqüència d’accident. L’esmentada pòlissa, té efectes amb les
noves quanties a partir del mes següent a l’aprovació del Conveni pel Ple
Municipal. Igualment es garanteix la cobertura de la responsabilitat civil derivada
de l’actuació del personal en compliment d’un servei encomanat pel consistori,
mitjançant els seus responsables directes”.
2.

Uns mesos després de l’entrada en vigor del Conveni Col·lectiu i de l’Acord de
condicions per a funcionaris, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 12 de
desembre de 2003 va aprovar la contractació d’una assegurança de vida
col·lectiva, fins que l’any 2009 aquesta assegurança no va ser renovada.

3.

L’Ajuntament sí que disposa d’una pòlissa d’accidents col·lectiva, la qual no inclou
la mort o la incapacitat absoluta per causes naturals.

4.

Per tant, des de l’any 2009 no es disposa de cap pòlissa d’assegurança de mort ni
incapacitat absoluta que sigui conseqüència d’una causa diferent a la d’accident
de treball.

5.

Es fa necessària o la contractació de la pòlissa esmentada per complementar les
previsions del Conveni Col·lectiu i de l’Acord de condicions per a funcionaris o, en
cas contrari, inaplicar o suspendre l’aplicació d’aquest article per causa greu
d’interès públic derivada d’una alteració substancial de les circumstàncies
econòmiques.
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Fonaments jurídics
1. Els contractes que tenen per objecte la contractació d’assegurances es troben
inclosos en la categoria 6 de l’annex II del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
tenen la consideració de contractes privats de conformitat amb els articles 19.1 i
20.1 de la mateixa Llei.
2. D’acord amb l’informe 14/2009, de 30 de setembre, de la Comissió Permanent de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya,
els contractes d’assegurances no es troben subjectes al límit temporal màxim de
sis anys, previst a l’article 303 del TRLCSP i la seva durada s’ha de determinar a la
pòlissa d’acord amb allò previst la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte
d’assegurança.
3. Correspon al ple les competències com a òrgan de contractació en els contractes
de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, d’acord
amb la disposició addicional segona del TRLCSP. El Ple avoca la competència
d’aquest assumpte que va delegar a la Junta de Govern Local mitjançant acord de
30 de juny de 2011, per la implicació que aquest acord pot tenir en les condicions
dels treballadors i funcionaris de l’Ajuntament.
Proposta d’acord
Primer. Iniciar l’expedient de contractació d’una assegurança de vida col·lectiva que
doni compliment a l’article 33 del Conveni de les condicions de treball del personal
laboral i l’Acord de condicions per a funcionaris de l’Ajuntament de Campdevànol.
Segon. Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació dels documents contractuals,
reservant-se el Ple l’adjudicació d’aquest contracte.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que el Conveni col·lectiu de treball del personal de l’Ajuntament,
vigent des de l’1 de juliol de 2002, estableix que “Es garanteix, al venciment de la que
hi ha actualment en vigor, la continuïtat de la subscripció de la pòlissa d’assegurança
per responsabilitat civil derivada de l’actuació del personal municipal, la de mort per
qualsevol causa i la d’incapacitat absoluta per a tot treball, amb una cobertura de
12.020,24 euros o de 24.040,48 euros si la mort o incapacitat és conseqüència
d’accident”. Cinc mesos després de l’entrada en vigor del citat conveni, l’Ajuntament va
procedir a contractar l’assegurança de vida col·lectiva en compliment del citat
precepte, assegurança que davant del seu venciment no es renovà l’any 2009 amb
l’anterior equip de govern. Aquesta és una situació anòmala que requereix que es
prengui una decisió al respecte. El Ple va acordar transferir a la Junta de Govern Local
la contractació d’assegurances per aquest import, però com alcalde proposa que en
aquesta ocasió el Ple avoqui la competència en aquest assumpte perquè aquesta
situació té dos possible solucions amb efectes molt diferents: una solució és la de
contractar una pòlissa per donar cobertura al conveni, l’altra és instar la inaplicació de
l’article 33 del Conveni avui vigent; no és una opció la de no contractar una pòlissa i
deixar vigent aquest article, ja que les conseqüències econòmiques i jurídiques podrien
ser importants. Entre l’any 2009 fins a l’actualitat, els familiars d’un treballador que va
morir podrien haver esdevingut beneficiaris de la previsió continguda en l’article 33 si
s’hagués renovat aquesta pòlissa. Quan hi va haver el traspàs, l’Ajuntament no tenia
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pòlissa i això pot generar un conflicte entre els familiars del treballador i l’Ajuntament.
Els delegats de personal no eren conscient que no s’havia renovat la pòlissa. Per això,
l’equip de govern proposa contractar una pòlissa de vida per donar compliment a
l’article 33 del Conveni.
La Sra. López manifesta que la proposta dóna dues solucions i que l’Alcalde l’ha
vestit amb clara intenció d’atacar a l’anterior equip de govern. No considera que hi
hagués una situació d’anomalia perquè quan hi havia una assegurança, aquesta no
cobria a molts treballadors, entre els quals hi havia el treballador que l’Alcalde ha
mencionat. Informa que l’any 2009 l’anterior equip de govern va demanar ofertes a
través dels serveis tècnics i un cop revisades aquestes l’única oferta que cobria tots
els supòsits tenia un cost anual de 2.500 euros, amb l’estalvi d’aquests diners
l’Ajuntament cobriria les indemnitzacions de 12.000 i 24.000 euros en funció del
supòsit i aquesta decisió es va prendre perquè l’any 2008 tot i tenir l’assegurança
l’Ajuntament va haver d’indemnitzar un treballador amb 12.000 euros perquè
l’assegurança no va cobrir. L’objectiu no era incomplir el conveni, sinó al contrari,
abonar una indemnització al treballador que ha treballat tota la vida a l’Ajuntament. Ara
ho plantegen d’una manera diferent, esperem que hi hagi una oferta molt més
raonable que la que hi va haver al 2009 i per això donem suport a la seva proposta.
L’Alcalde vol fer dues apreciacions. L’article 33 és un article no dispositiu, és
obligatori, s’ha de contractar l’assegurança. A més, el conveni no diu que l’Ajuntament
hagi de pagar si no cobreix l’assegurança, sinó que l’Ajuntament està obligat a tenir
una assegurança. La filosofia del conveni no és carregar la indemnització sobre el
pressupost municipal.
La Sra. López no creu que s’hagi de justificar i més tenint en compte que l’Alcalde
porta dos anys en el càrrec i no ho ha solucionat fins ara. L’Ajuntament sempre havia
respost i havia indemnitzat subsidiàriament. Vol saber si al contractar l’assegurança i
aquesta exclou un treballador, l’Ajuntament respondrà subsidiàriament. Des del 2009
fins al 2013 s’han estalviat 10.000 euros anuals. L’antic equip de govern no complia
exactament el conveni, però sí que s’intentava donar resposta als treballadors.
L’Alcalde diu que aquests 10.000 euros ja no són en el pressupost perquè s’han
gastat en una altra cosa.
La Sra. López diu que fins ara s’havien assumit les contingències que l’assegurança
no cobria, però que en el cas que té damunt de la taula faci allò que cregui.
L’Alcalde diu que no està previst en el pressupost aquesta indemnització i aquest any
no es podrà atendre.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Aprovació d'un conveni de cessió per ocupació de terreny per instal·lar un
centre de transformació i servitud de pas sobre terrenys municipals a favor
de LERSA ELECTRICITAT, SL
Antecedents
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1. L’Ajuntament de Campdevànol és titular en ple dret d’uns terrenys destinats a
equipaments, al polígon industrial anomenat NIUBÓ, situats a la Ctra. de
Gombrèn, en el terme municipal de Campdevànol.
2. L’Ajuntament ha sol·licitat a LERSA ELECTRICITAT, S.L. un subministrament
d’energia elèctrica, de les característiques esmentades en l’article 47.5 del Reial
Decret 1955/2000, d’1 de desembre, servei que requereix la instal·lació, en la
mencionada finca, de dos centres de transformació prefabricats, amb el seu
equipament i línia d’alimentació 20 kV, situats en l’emplaçament acceptat entre els
atorgants que s’indica en el plànol que s’adjunta al conveni.
Proposta d’acord
Primer. Formalitzar el conveni que consta a l’expedient mitjançant el qual l’Ajuntament
de Campdevànol cedeix a LERSA ELECTRICITAT, S.L o a qui en un futur podés
substituir-la, l’ús privatiu i autoritza a que de forma gratuïta pugui ocupar la porció de
terreny, concretament l’espai assenyalat en color en el plànol adjunt al conveni, amb la
instal·lació dels suports i tots els elements propis d’un centre de transformació,
incloent-hi les casetes, els transformadors i els senyals d’identificació, localització i
seguretat que s’estimin necessaris i a poder-hi realitzar les obres d’ampliació,
conservació, manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimi necessàries i
que siguin imposades per les necessitats del servei. Així mateix, l’Ajuntament autoritza
les entrades i sortides dels cables d’alta i baixa tensió, aeris i/o subterranis que
alimenten els esmentats centres i que en derivin, per al normal desenvolupament de la
xarxa des del límit de la finca de la seva propietat fins al lloc on es troben instal·lats els
esmentats centres, podent utilitzar els mitjans necessaris per dur-ho a terme.
Segon. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament està intentant recepcionar el polígon de Niubó i
un dels tràmits és la signatura d’aquest conveni. L’Ajuntament és titular d’aquests
terrenys i LERSA els necessita per poder subministrar l’energia elèctrica en el polígon.
La Sra. López diu que consideren correcte aquesta proposta, però que voldrien saber
en quin estat es troba la cessió dels terrenys per a equipaments.
L’Alcalde diu que pel que fa a un dels dos terrenys hi havia una proposta d’acord amb
els Agents Forestals, però que no ha prosperat pels problemes econòmics de la
Generalitat. En relació amb l’altre terreny, s’ha arribat a un acord amb el Consorci dels
CEINR
mitjançant el qual es cedeix al Consorci perquè aquest hi pugui apilar
fusta i, a canvi, aquest proporcionarà a l’Ajuntament l’estella per a usos municipals i,
l’import restant fins a 2.500,00 euros, realitzarà actuacions de manteniment del Torrent
de la Cabana i la Font del Querol.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
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2.3 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicències
d’obres de connexió de clavegueram
Antecedents
1. En l’expedient de llicència d’obres consta la petició presentada pels senyores
Ramon Coromines i Dolors Casas, en representació de la Comunitat de propietaris
de la Plaça Melcior Vaquer, núm. 7–8, de bonificació de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres, corresponent a la llicència sol·licitada per a les obres
consistents en la connexió del seus immobles a la xarxa general de clavegueram,
situades al carrer Montgrony, d’aquest municipi, segons exp. núm. 6.7/1-24/13.
2. En relació a la llicència urbanística atorgada a la Sra. Maria Turrats Masdeu, també
s’autoritzen obres de repàs de clavegueram de sortida de l’habitatge, situades a la
Plaça Estació núm. 6 d’aquest municipi, segons exp. núm. 6.7/1-29/2013.
Fonaments jurídics
1. L’article 6è. de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, i l’article 7.3. de l’Ordenança Fiscal núm. 22
reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats en matèria
d’urbanisme, contemplen la possibilitat d’atorgar una bonificació a favor de les
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.
2. En aquests casos concorren les circumstancies previstes a les ordenances
municipals, atesa la finalitat d’utilitat pública i interès general que suposa l’esmena
de deficiències detectades a la xarxa de clavegueram i el seu correcte
manteniment.
Proposta d’acord
Primer. Declarar les obres de connexió dels immobles situats a la Plaça Melcior
Vaquer núm. 7 i 8 a la xarxa general de clavegueram, amb llicència núm. 6.7/124/2013, concedida per resolució de data 9 d’abril de 2013, d’especial interès i utilitat
municipal en atenció a les circumstàncies socials que hi concorren.
Segon. Declarar les obres de repàs de clavegueram de sortida de l’habitatge, situades
a la Plaça Estació núm. 6, amb llicència núm. 6.7/1-29/2013, concedida per resolució
de data 17 de maig de 2013, d’especial interès i utilitat municipal en atenció a les
circumstàncies socials que hi concorren.
Tercer. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres aplicable a les esmentades obres.
Quart. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats en matèria d’urbanisme aplicable a les esmentades obres.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que les ordenances municipals no preveuen cap bonificació per la
reparació del clavegueram, però sí per a casos d’ornat públic o pintura de façanes.
L’equip de govern no troba lògic que el clavegueram que transcorre per la via pública i
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la seva reparació ajuda a millorar el sistema de clavegueram públic no estigui inclòs i,
per això, de cara a l’any que ve, està previst incloure aquesta actuació com a actuació
bonificada en les ordenances.
La Sra. López diu que estudiats els expedients han trobat una mancança formal en
un d’ells, que els sol·licitants de la llicència no han fet la petició de la bonificació. Per
això demana que en el proper Ple es pugui modificar l’ordenança perquè aquest tipus
de llicències ja quedin bonificades d’ofici.
L’Alcalde diu que si és viable no té cap problema.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
2.4 Aprovació inicial de modificació de l'ordenança de retolació de carrers i
numeració d’edificis
Antecedents
1. L’Ajuntament de Campdevànol té aprovada l’ordenança 101 reguladora de la
retolació de carrers i numeració d'edificis de l’Ajuntament de Campdevànol.
2. Es proposa la modificació de l’article 4 de l’ordenança esmentada en el sentit
següent:
REDACCIÓ VIGENT:
Els models i materials per a la retolació i numeració seran el següents:
a) RETOLACIÓ: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color
verd fosc, lletres model "metro" en color. Inclourà l'escut del municipi i tot això
d'acord amb el model annex 1.
b) NUMERACIÓ: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color
verd fosc. Números model "metro" en color. I tot això d'acord amb el model
annex 2.
La seva instal·lació es realitzarà de manera que resulti ben visible des de la via
pública i la numeració pròxima a l'entrada o accessos.
c) Seran admissibles altres materials, tant en la retolació com en la numeració,
sempre i quan guardin similitud amb els existents al dia d’avui. Els serveis
tècnics informaran sobre la procedència de la equiparació i la Junta de Govern
decidirà.

PROPOSTA DE NOVA REDACCIÓ:
Els models i materials per a la retolació i numeració seran el següents:
a) RETOLACIÓ CERÀMICA:
Retolació: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color verd fosc,
lletres model "metro" en color. Inclourà l'escut del municipi i tot això d'acord
amb el model annex 1.
Numeració: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color verd
fosc. Números model "metro" en color. I tot això d'acord amb el model annex 2.
b) RETOLACIÓ D’ALUMINI:
Retolació: placa d’alumini de 400x300x1,5mm, fons blanc amb franja vertical al
marge esquerre de color verd “Pantone 362C”, lletre model “Helvetica negreta”
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encolor negre. La franja vertical verda inclourà l’escut del municipi, d’acord amb
el model annex 3.
Numeració: placa d’alumini de 150x150x1,5mm, fons blanc i marc de color verd
“Pantone 362C”, lletres model “Helvetica negreta” en color negre, d’acord amb
el model annex 4.
c) La seva instal·lació es realitzarà de manera que resulti ben visible des de la
via pública i la numeració pròxima a l'entrada o accessos.
d) Seran admissibles altres materials, tant en la retolació com en la numeració,
sempre i quan guardin similitud amb els existents al dia d’avui. Els serveis
tècnics informaran sobre la procedència de la equiparació i la Junta de Govern
decidirà.
Fonaments jurídics
El Ple és l’òrgan competent per a la modificació de les ordenances i reglaments
municipals en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 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, i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals.
Proposta d’acord
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’article 4 de l’ordenança 101
reguladora de la retolació de carrers i numeració d'edificis de l’Ajuntament de
Campdevànol, que queda redactat de la forma següent:
Els models i materials per a la retolació i numeració seran el següents:
a) RETOLACIÓ CERÀMICA:
Retolació: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color verd fosc,
lletres model "metro" en color. Inclourà l'escut del municipi i tot això d'acord
amb el model annex 1.
Numeració: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color verd
fosc. Números model "metro" en color. I tot això d'acord amb el model annex 2.
b) RETOLACIÓ D’ALUMINI:
Retolació: placa d’alumini de 400x300x1,5mm, fons blanc amb franja vertical al
marge esquerre de color verd “Pantone 362C”, lletre model “Helvetica negreta”
encolor negre. La franja vertical verda inclourà l’escut del municipi, d’acord amb
el model annex 3.
Numeració: placa d’alumini de 150x150x1,5mm, fons blanc i marc de color verd
“Pantone 362C”, lletres model “Helvetica negreta” en color negre, d’acord amb
el model annex 4.
c) La seva instal·lació es realitzarà de manera que resulti ben visible des de la
via pública i la numeració pròxima a l'entrada o accessos.
d) Seran admissibles altres materials, tant en la retolació com en la numeració,
sempre i quan guardin similitud amb els existents al dia d’avui. Els serveis
tècnics informaran sobre la procedència de la equiparació i la Junta de Govern
decidirà.
SEGON. Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, amb
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es puguin formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas de no presentar-se’n es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat cap altre acord.
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TERCER. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que alguns veïns han demanat donar resposta a dues situacions
diferents: una és que en alguns carrers no hi ha retolació i l’altra és que hi ha algunes
plaques trencades. Inicialment és va plantejar la compra de plaques, però llavors es va
proposar de canviar les plaques per un model d’alumini que aguanti més les situacions
climatològiques. Atès que l’Ajuntament no pot assumir el canvi de totes les plaques, es
proposa la modificació de l’ordenança reguladora de la retolació de carrers de forma
que convisquin les plaques ceràmiques amb les d’alumini. La intenció és quan s’hagin
de substituir les plaques, al centre es mantinguin les de ceràmica i en els llocs més
allunyats les d’alumini.
La Sra. López diu que en relació amb el cost i manteniment de les rajoles ceràmiques
en l’ordenança ja es permetia fer aquest canvi. El canvi de disseny és un tema que
afecta a la imatge del poble, per això no els sembla coherent i creuen innecessari.
Manifesta que votaran en contra, però que hi votarien a favor si es fes un procés
participatiu perquè el poble pugui decidir.
L’Alcalde diu que l’adaptació de la imatge ceràmica a l’alumini no quedava bé, és una
qüestió de gust. Havien de solucionar un problema plantejat pels veïns des de feia
temps, però s’ha preferit fer un estudi de l’estat de les plaques actuals. La idea és que
el nou model s’imposi progressivament.
La Sra. López manifesta que hi ha plaques ceràmiques que no es trencaran mai. El
que genera anar canviant les plaques és generar una nova despesa.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre en contra (PSC-PM).

3r. Propostes de l’Àrea de Barris, Serveis Generals i Ensenyament
3.1 Aprovació definitiva del Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts
urbans de Campdevànol
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment en data 4 d’abril de 2013 el
Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans de l’Ajuntament de
Campdevànol.
2. L’expedient s’ha sotmès a un període d’informació pública i audiència dels
interessats, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 78 de
23-04-2013, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6369 de 6-05-2013,
tauler d’anuncis i pàgina web municipal.
3. Durant la informació pública no s’han formulat al·legacions, tot i que en el Ple
d’aprovació inicial del Reglament el grup municipal del PSC va mostrar la
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disconformitat per ser excessiva la condició d’estar empadronat a Campdevànol
amb una antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs i la dificultat d’accedir als horts
urbans per aquelles persones que no estiguin jubilades o en situació d’atur.
Proposta d’acord
Primer. Estimar la proposta del grup municipal del PSC de modificació del Reglament
en el sentit de convertir la condició de l’antiguitat mínima d’empadronament de 5 anys
ininterromputs en un criteri d’adjudicació.
Segon. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text del
Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans de l’Ajuntament de
Campdevànol, amb la redacció que es recull en l’annex 1.
Tercer. Publicar l’Acord definitiu amb el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, no produint l’ordenança cap efecte jurídic en tant no hagin
transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació; segons el
previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 178.2 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 i 66.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de
les entitats locals.
Quart. Publicar l’acord definitiu en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web
municipal, anunciant en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del
Butlletí Oficial de la Província de Girona en que s’hagi publicat íntegrament el text.
Cinquè. Facultar l’alcalde-president per a subscriure i signar tota classe de documents
i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.
DELIBERACIONS
La Sra. Costa diu que després de la proposta del grup municipal socialista formulada
en l’anterior Ple, tot i que no hi ha hagut al·legacions, l’equip de govern ha decidit
recollir-la i acceptar-la i agraeix la seva participació.
La Sra. López agraeix que s’hagi tingut en compte la seva proposta.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4t. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
4.1 Aprovació de l'addenda número 2 del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament per al
projecte Terra de Comtes i Abats, signat el 3 de febrer de 2010
Antecedents
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1. En data 3 de febrer de 2010 es va signar el Conveni de Col·laboració entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament per el
projecte Terra de Comtes i Abats.
2. El Consorci Ripollès Desenvolupament ha tramès una proposta d’addenda al
conveni esmentat per a regularitzar la tercera anualitat del Pla de Dinamització del
Producte Turístic Terra de Comtes i Abats, la qual consta a l’expedient.
Proposta d’acord
Primer. Formalitzar la segona addenda del
Conveni de Col·laboració entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament, per a la
regularització de la tercera anualitat del Pla de Dinamització del Producte Turístic
Terra de Comtes i Abats.
Segon. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
El Sr. Soler diu que un cop tancat el projecte del pla de dinamització turística de
Terra de Comtes i Abats, el Consorci ha enviat la proposta d’addenda al Conveni per
tal de regularitzar les aportacions fetes pels membres consorciats. Seguidament,
detalla les dades econòmiques globals del projecte i el saldo a favor de l’Ajuntament
de Campdevànol per import de 154,81€.
La Sra. López diu que el projecte els ha semblat una bona iniciativa perquè s’han
pogut fer el doble d’inversions de les que hauria pogut fer l’Ajuntament.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
5è. Propostes de l’Àrea de Cultura, Festes, Benestar Social i Joventut
5.1 Aprovació del conveni de col·laboració per la prestació de serveis i
organització d’activitats en l’àmbit cultural del municipi de Campdevànol
entre l’Ajuntament de Campdevànol i el Cercle Campdevanolenc
Antecedents
1. Des de fa anys, el Cercle Campdevanolenc cedeix l’ús de la Sala d’Actes polivalent
de l’edifici situat al número 2 del carrer Puigmal de Campdevànol, alhora que
hostatja un hotel d’entitats del municipi, complementant i coadjuvant a la prestació
del servei públic municipal que el propi Ajuntament de Campdevànol ofereix a les
altres entitats del municipi en els locals de titularitat municipal. A canvi, l’Ajuntament
subvenciona al Cercle Campdevanolenc part de les despeses de manteniment
d’aquest espai.
2. Per regularitzar aquesta situació, es proposa la signatura d’un Conveni de
Col·laboració que determini els drets i les obligacions d’ambdues parts, la proposta
del qual consta a l’expedient.
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Proposta d’acord
Primer. Formalitzar el Conveni de Col·laboració entre l’associació Cercle
Camdpevanolenc i l’Ajuntament de Campdevànol, mitjançant el qual el Cercle
Campdevanolenc cedeix l’ús prioritari, públic o privatiu de la Sala d’Actes polivalent a
favor de l’Ajuntament per la organització de qualsevol acte de caire cultural o social
que precisi i alhora continuarà prestant els serveis d’HOTEL D’ENTITATS, hostatjant
les associacions culturals i esportives del municipi que ho requereixin, a les quals, a
més del local, proporciona el subministrament elèctric i la connexió a internet a través
de wi-fi; en les mateixes condicions existents a la signatura del present document. A
canvi, l’Ajuntament de Campdevànol abonarà anualment la quantitat de 2.550,66 €.
Segon. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que el Cercle Campdevanolenc sempre havia acollit les entitats del
municipi a l’edifici situat al número 2 del carrer Puigmal fins que es va crear el Centre
Cívic. Des de llavors, l’Ajuntament compensava al Cercle per les entitats hostatjades
allà mitjançant una subvenció fixa. El President del Cercle i la seva Junta van
traslladar a l’Ajuntament la necessitat que aquesta col·laboració es formalitzi perquè
no depengués de la situació econòmica. El compromís de l’Ajuntament amb el Cercle
és evident, aquest obté anualment una subvenció de 1.880 euros i l’última anualitat, a
més a més, s’ha fet càrrec del 50% de les despeses per solucionar els problemes
elèctrics de l’edifici.
La Sra. López diu que els sembla correcte que l’Ajuntament col·labori amb una entitat
que presta serveis a altres entitats del poble i més en l’actual situació de l’entitat, que
cada vegada té menys socis, el jovent ja no es fa soci del casino, la qual cosa hauria
de canviar.
L’Alcalde diu que s’està treballant en aquesta línia i que l’Ajuntament dóna suport a
l’entitat.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
6è. Mocions dels grups municipals
6.1 Moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa nacional dels
Països Catalans
Tots els grups municipals, proposen l’aprovació de la moció següent:
Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la
nostra nació.
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Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu, cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual i que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials,
superant períodes històrics molt
difícils al llarg dels temps.
Atès el fet que la festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això que hem exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament que acordi:
Primer.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan
com a Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon.- Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin
en consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional
dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions
més antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així mateix, les accions
necessàries per fer-la efectiva.
Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a
la nostra localitat.
Quart.- Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama del
Canigó.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que és una moció que ja fa anys que es va proposar i que Sant Joan és
una festa molt arrelada.
La Sra. López diu que a Campdevànol era la Festa Major Petita i, per tant, amb més
motiu consideren que s’ha d’aprovar.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

6.2 Moció per la celebració mensual dels plens ordinaris.
El grup municipal del PSC, proposa l’aprovació de la moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En iniciar-se la present legislatura, en la sessió plenària de 30 de juny de 2011, va
adoptar el següent acord relatiu a la periodicitat en la celebració de sessions plenàries:
“La primera sessió ordinària serà el proper dia 28 de juliol de 2011 a les 20:00 hores.
• Les successives sessions ordinàries, es celebraran el darrer dijous de cada DOS
MESOS (senars) a les 20:00 hores, i tal com s’indica, es podrà avançar o
posposar sense que la data excedeixi de 5 dies.
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•
•
•
•

Les sessions extraordinàries es celebraran quan l’Alcalde ho decideixi, o ho
demani la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació.
Les sessions plenàries es convocaran, com a mínim, amb dos dies hàbils
d’antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de
les quals ha d’ésser ratificada pel Ple.
El mes d’agost no es celebraran Plens ordinaris, restant la possibilitat de
convocar-ne extraordinaris si hi ha assumptes urgents.
Nadal: s’avançarà o posposarà a fi de no interferir en les festes.”

Havent passat dos anys de legislatura, es constata que s’han celebrat sessions
plenàries pràcticament cada mes, fet que demostra, que la periodicitat establerta de fer
ple cada dos mesos resulta del tot insuficient per a l’Ajuntament de Campdevànol.
Amb la voluntat d’ajustar allò establert formalment pel Ple municipal a la realitat, es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Periodicitat de les sessions plenàries:
•
•
•
•
•

Les successives sessions ordinàries, es celebraran el darrer dijous de cada MES,
a les 20:00 hores, i tal com s’indica, es podrà avançar o posposar sense que la
data excedeixi de 5 dies.
Les sessions extraordinàries es celebraran quan l’Alcalde ho decideixi, o ho
demani la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació.
Les sessions plenàries es convocaran, com a mínim, amb dos dies hàbils
d’antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de
les quals ha d’ésser ratificada pel Ple.
El mes d’agost no es celebraran Plens ordinaris, restant la possibilitat de
convocar-ne extraordinaris si hi ha assumptes urgents.
Nadal: s’avançarà o posposarà a fi de no interferir en les festes.

DELIBERACIONS
El Sr. López manifesta que des de l’inici d’aquesta legislatura els plens ordinaris són
cada dos mesos, però que han passat 22 mesos i hi ha hagut 20 plens, per això,
demanen que es faci un ple ordinari cada mes perquè siguin més oberts a la gent del
poble.
L’Alcalde diu que es reitera en les manifestacions que ja ha fet en anteriors plens. La
legislació permet que es faci un pla cada mes, cada dos o tres mesos, a Campdevànol
s’ha optat que es faci cada dos mesos perquè és una situació estesa als municipis de
la comarca. La informació que es dóna és absolutament visible i els recorda que també
poden demanar la convocatòria d’un ple extraordinari si tenen qualsevol petició.
L’Ajuntament convoca les sessions plenàries extraordinàries que fan falta.
La Sra. López, veient que no votaran a favor la seva proposta, demana que
compleixin l’acord adoptat, sempre es convoqui el Ple a les 8 del vespre, el dia que
correspongui i que per Nadal no es convoqui ple per no interferir en les festes.
Recorda que l’any passat durant els dies de Nadal es va aprovar el POUM. Els
agradaria que la població pogués estar més informada en relació a quan es celebraran
els plens.

16

VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual es desestima
amb quatre vots a favor (PSC-PM) i sis en contra(CIU i ERC-AM).

NOU PUNT DE L’ORDRE DEL DIA:
7è. Aprovació d'un conveni de concessió administrativa d’ús d’un local entre
l’Ajuntament de Campdevànol i l’empresa Correos i Telégrafos SA per a la
prestació dels servies postals universals al municipi de Campdevànol
Antecedents
L’Ajuntament de Campdevànol és propietari d’un local situat a la planta baixa de la
Casa Consistorial, d’aproximadament 47’28 m2 de superfície útil, ubicat en la Plaça
Mestre Villaró 2, d’ aquest Municipi.
Els serveis postals són serveis d’interès general que es presenten en règim de lliure
competències, amb excepció dels serveis reservats a l’operador que té encomanada la
prestació del servei postal universal. El servei postal universal té la consideració de
servei públic.
L’empresa Correos i Telégrafos SA és l’encarregada de prestar els serveis postals
universals i és d’interès per aquesta empresa de continuar destinant el local descrit en
el primer apartat a l’Oficina de Correus del municipi de Campdevànol.
Proposta d’acord
Primer. Autoritzar la concessió administrativa d’ús, per adjudicació directa, del local
situat a la planta baixa de la Casa Consistorial, propietat de l’Ajuntament de
Campdevànol, d’aproximadament 47’28 m2 de superfície útil, ubicat a la Plaça Mestre
Villaró 2, a l’empresa Correos i Telégrafos SA, per destinar-ho al servei postal
universal, Oficina de Correus del municipi de Campdevànol.
Segon. Formalitzar el conveni que consta a l’expedient mitjançant el qual es fixen les
condicions que regiran l’esmentada concessió administrativa.
Tercer. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde recorda que aquest és el punt de l’ordre del dia sobrevingut, perquè avui
mateix s’ha arribat a un acord amb Correus. L’Ajuntament té l‘obligació de cobrar tots
aquells ingressos que pugui. Des de fa anys Correus ocupa un espai sense pagar res
i amb l’actual situació econòmica i tenint en compte que ja no és una empresa pública,
aquest fet no té sentit. Es va reunir amb el delegat i van arribar a l’acord que Correus
abonaria una quantitat de 3.750 euros, més la taxa d’escombraries; amb aquest
import es compensen les despeses de correus que té l’Ajuntament.
La Sra. López diu que els sembla bé que en aquests moments es pugui solucionar
aquest aspecte que ja s’havia intentat en anteriors ocasions.
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VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

8è. Control de l’acció de govern
8.1 Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
08/03/2013
13/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013

Aprovació padrons fiscals 2a. Cobrança
Baixa compta bancari AA. Jubilats.
Traspàs concessió nínxol a favor de Miquel Canals.
Traspàs concessió nínxol a favor d’Alberta Fàbregas.
Trasllat activitat llibreria al carrer sant Amand.
Sol·licitud de subvenció fons de cooperació.
Devolució fiança obres a Joan Caparrós.
Exempció impost vehicles a Pere Salgado.
Execució subsidiària obres subsanació defectes piscina.
Convocatòria ordinària del Ple.
Incautació parcial d’un aval per defectes d’obra a la piscina municipal.
Incautació parcial d’un aval per defectes d,obra a l’Escorxador.
Baixes en el padró d,impost de vehicles.
Suspendre inici procediment via executiva meitat deute impost tracció
mecànica a Construccions Icart.
Requeriment per legalització d’una activitat a Emilio Ovejero.
Protecció legalitat urbanística per execució obres sense llicència a la finca
situada a la Urb. Del castell, 15.
Compensació de deute amb gas natural.
Bonificació impost vehicles per antiguitat a Construccions Icart.
Requeriment per legalització activitat d’obrador de carn al Mas Les
Coromines.
Adjudicació contracte menor per a la redacció del i direcció d’obra
d’enllument al tram urbà de la Ctra. De Gombrèn.
Concessió llicència obres a Salvador Camprubí per tancament finca al
carrer Reguer.
Ordre d’execució per neteja vegetació finca carrer Girona, 10.
Concessió llicència utilització instal·lacions esportives al Club esportiu de
Patinatge artístic de Girona.
Exempció impost vehicles a Carme Marimon.
Exempció impost vehicles a José Conde.
Multes coerciatives a Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II per
incompliment requeriment.
Liquidacions plusvàlues.
Suspensió provisional expedient incoació multes per incompliment
requeriment a Carnisseria Imar.
Caducitat llicència legalització urbanística a Labplats.
Concessió llicència obres a la comunitat de propietaris de la Pl. Melcior
Vaquer 7 i 8 per connexions a la xarxa de clavegueram.
Contractació director per al casal d’estiu.
Modificació de pressupost per generació de crèdit.
Autorització celebració cursa comte Arnau.
Adjudicació contracte menor d’obres a Proconsa, SL per construcció pista
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11/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
29/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
02/04/2013
02/05/2013

de pàdel.
Sol·licitud subvenció cursa comte Arnau.
Adjudicació contracte menor al CEIN Ripollès per treballs dels ajuts a la
gestió forestal sostenible.
Sol.licitud programes Dipsalut.
Anul.lació deute escombraries a Manuel Viñuelas.
Denegació petició ocupació via pública.
Resolució al.legacions escombraries.
Expedient sancionador sancions trànsit.
Modificació de pressupost.
Pagament de factures.
Utilització instal.lacions esportives per ús privatiu.
Sol·licitud subvenció automatització dosificador clor i PH piscina municipal.
Pròrroga llicència obres per reforma i ampliació del mas Palou.
Concessió llicència obres per arranjament a la façana al carrer Pompeu
Fabra 17.
Concessió llicència obres arranjament coberta al mas Pujol.
Creació partida pressupostària.
Canvi titularitat llicència activitat centre esportiu i recuperació al carrer
Major, 16.
Concessió llicència urbanística ampliació obertura al carrer Major 5.
Canvi titularitat activitat ramadera finca Can Basco.
Arranjament paret i teulada a l’Av. Barcelona 9.
Exempció impost vehicles a Eudald Llagostera.
Ajut econòmic a la Parròquia de Campdevànol per commemoració 40
aniversari Caramelles.
Concessió llicència per execució de gual al carrer del Riu 30.
Concessió llicència obres per arranjament coberta carrer Sant Grau 9.
Concessió llicència obres per col.locació porta garatge al carrer Balmes,
17.
Concessió llicència obres per arranjament coberta al carrer sant Eloi 19.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala a l’Av.
Barcelona 49.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala al carrer Bon
Lloc 3.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala al carrer Sant
Jordi 4.
Concessió llicència obres per arranjament coberta a la Colònia Pernau 13.
Expedient sancionador infraccions trànsit.
Exempció impost vehicles a Eudald Colomer.
Reconeixement trienni antiguitat a Julian Sánchez.
Ofertes places llar infants curs 2013-2014.
Liquidacions aprofitaments especials
Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants de Maha Khalladi.
Concessió llicència obres per arranjament cuina a la Pl. Mainada 7 2 1.
Devolució fiança obres a Matilde Martí Picola.
Concessió llicència obres per col.locar paviment al carrer Riu, 10.
Utilització sala Diagonal per espectacle gratuït al Grup Virus.
Correcció liquidació ocupació via pública a Pere Perpinya per baixa al
mercat setmanal.
Adjudicació contracte menor cloració pH piscina municipal a Braut Eix
Ambiental.
Relació admesos i exclosos contractació director casal d’estiu.
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02/05/2013
06/05/2013
06/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
13/05/2013
14/05/2013
15/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
20/05/2013
22/05/2013

Adjudicació contracte menor servei socorristes piscina municipal a
Catalonia Water Safety.
Anul·lació a Lampisteria Campdevanolense de la taxa d’escombraries.
Exempció impost vehicles a Pere Castañer.
Baixa rebut d’escombraries a Ferran Vilalta Peipoch.
Sancions infraccions trànsit.
Requeriment de retirada de bales de palla al barri de la Creu 10.
Protecció legalitat urbanística per moviment de terres a la urbanització del
Castell propietat de Salvador Icart.
Exempcions i bonificacions rebuts proposats per serveis socials.
Ordre retirada mobles i estris a la via pública al barri de la Creu 7.
Liquidacions per ocupació de via pública.
Sol.licitud subvenció per atenció a preadolescents en situació de risc.
Autorització instal.lació parada mercat a Mercè Joseph.
Contractació Laura Moreno Villegas com a directora del Casal d’Estiu.
Baixa servei d’escombraries habitatge carrer de la Fulla 4
Comunicació treballs de pintat façana al carrer Coll de Maia 2.
Concessió llicència obres per canvi banyera al carrer Aurora 6.
Concessió llicència obres per pavimentar pati a l’Av. Barcelona 9.
No concessió bonificació servei escombraries a Talisto SC.
Sol·licitud subvenció millora material informàtic.
Liquidació per ocupació via pública a Gloria Cano.
Baixa rebuts ITVM a nom de Julian Pozas.
Anul·lació liquidació escombraries a nom de Sonia Martínez Ramos.
Suspensió executiva deutes Transports Capelle.
Aprovació relació de factures.
Liquidació escombraries a Rafael López Garcia.
Baixa del padró d’habitants de Zerri El hachmi.

El Ple en queda assabentat.
8.1.1 Donar compte de l'adquisició d'un nou vehicle per a la brigada municipal i
de l'acord de desafectació del vehicle vell
Es dóna compte del decret d’alcaldia de 21 de març de 2013 mitjançant el qual es
desafectava del domini públic el vehicle camió matrícula GI2024AL i la seva alienació
de forma directa, per la compra d’un nou vehicle camió grua per adscriure a la brigada
municipal de serveis.
L’Alcalde explica que la brigada necessitava la reposició del camió grua perquè
l’antiga portava molts problemes i reparacions, per aquest motiu aquesta despesa ja
estava prevista al pressupost municipal.
El Ple en queda assabentat.
8.1.2 Donar compte de l'aprovació de l'oferta de places de la Llar d'Infants El
Barrufet pel curs 2013-2014
Es dóna compte del decret d’alcaldia de 25 d’abril de 2013 mitjançant el qual s’aprova
l’oferta de places de la Llar d’Infants El Barrufet de Campdevànol pel curs 2013-2014.
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L’Alcalde explica l’oferta de places de la Llar d’Infants, feta en funció del a previsió de
la demanda, seguidament, informa en relació amb la preinscripció que hi ha hagut, que
ha estat més bona de la que es pensava, i agraeix a les educadores la tasca feta.
La Sra. López diu que no consideren correcte oferir menys places de les que es
poden oferir. El criteri econòmic no és l’únic criteri a tenir en compte. Diu que s’ha fet
una campanya quasi agressiva, però hi ha trobat a faltar una referència al preu, el qual
no saben si canviarà o no per al curs que ve. Els esforços per la llar d’infants són
considerables, però creuen que és una qüestió d’aposta política, es pugui dur a terme
el projecte pedagògic amb totes les garanties i no es redueixi la qualitat.
L’Alcalde informa que es van establir en número d’aules en funció de les previsions
que hi havia, però el decret preveia que si hi havia més preinscrits s’oferirien més
places. Diu que en la campanya es feia referència al preu de l’any passat, però no al
del proper curs perquè no se sap ni la part que finançarà la Generalitat ni el número
d’infants que s’inscriuran. Cal garantir la viabilitat econòmica de la Llar perquè el
govern central està preparant una llei que buidarà de competències als municipis que
no siguin viables econòmicament.
La Sra. López diu que es refereix als criteris econòmiques perquè el decret diu que hi
haurà una aula de 0 anys, sempre que hi hagi un mínim de cinc infants. Hi ha una gran
incertesa pels pares, ja que no saben si tindran plaça o no. Tampoc no se sap quin
serà el preu, el de referència és el de l’any passat, però no es garanteix que no canviï.
Demana que les polítiques de retallades de la Generalitat no afectin a l’Ajuntament i
que facin una aposta política per evitar que els preus de la Llar d’Infants suposin un
sobrecost a les famílies.
L’Alcalde diu que s’han d’afegir les retallades del Govern de l’Estat.
El Ple en queda assabentat.
8.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 8 de 3 d’abril de 2013
Núm. 9 de 17 d’abril de 2013
Núm. 10 de 8 de maig de 2013
El Ple en queda assabentat.

8.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
8.3.1 Donar compte de l'informe de gestió del servei municipal d'aigua de
Campdevànol - Anualitat 2012
Es dóna compte de l’informe de gestió de l’exercici 2012 del servei municipal
d’abastament d’aigua de Campdevànol elaborat per GIACSA redactat l’abril de 2013.
El Ple en queda assabentat.
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8.3.2 Donar compte del balanç de les gestions portades a terme pel Punt
d'Infoenergia a Campdevànol durant l'any 2012 per a la reducció de la
despesa energètica en l'enllumenat públic urbà
Es dóna compte de l’informe elaborat pel Punt d’Infoenergia en relació amb les
gestions portades a terme durant l’any 2012 per a la reducció de la despesa energètica
en l’enllumenat públic urbà.
El Sr. Soler fa un resum de l’informe dient que l’objectiu és identificar en quins llocs hi
ha uns majors consums per assolir una millora en l’eficiència energètica de les
instal·lacions municipals.
La Sra. López manifesta que els sembla perfecte que l’objectiu sigui reduir el cost
energètic i demana si s’ha redactat el projecte de legalització de la Sala Diagonal.
L’Alcalde diu que el projecte és a l’Ajuntament i està a disposició dels regidors. En
aquest s’intenten solucionar els problemes energètics.
El Ple en queda assabentat.

8.4 Donar compte dels convenis i contractacions
8.4.1 Donar compte de l'Adhesió al Conveni entre el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana de Recursos
Assistencials, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques "Compartim taula" per part de
l'Ajuntament de Campdevànol
Es dóna compte de l’acord de col·laboració per a l’impuls del projecte solidari
“Compartint Taula” dirigit a la gent gran dels municipis de Campdevànol i Gombrèn i
l’adhesió de l’Ajuntament de Campdevànol a l’esmentat acord.
El Ple en queda assabentat.
8.4.2 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte de les contractacions següents:
• Contractació del bar de la piscina municipal de la temporada d’estiu 2013
• Contractació de les obres de construcció de la segona pista de pàdel
• Contractació de les tasques de gestió forestal sostenible 2013
• Contractació del servei de socorrisme de la piscina municipal de l’estiu 2013
• Contractació de l’adquisició de l’equip de cloració de la piscina municipal
La Sra. López diu que en la contractació del bar de la piscina, llegint l’informe
valoratiu, té la sensació que sembla que s’hagi valorat com s’ha presentat l’oferta,
sembla que s’hagi puntuat menys als licitadors que es descuidaven algun aspecte i
que per la propera vegada es faci un formulari perquè es pugui presentar l’oferta de
manera més ordenada i detallant tot el que han d’especificar els licitadors. La
comparació de les propostes serà molt més objectiu i transparent.
El Sr. García diu que s’està intentant ser el màxim objectiu possible en les
contractacions i s’estudiarà la possibilitat d’incloure aquest formulari per acotar-ho al
màxim possible. La diferència ha estat molt ajustada.
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L’Alcalde recorda que l’informe valoratiu l’han elaborat l’arquitecta tècnica i la
secretària i estan a la seva disposició per qualsevol aclariment.
La Sra. López diu que l’informe és molt clar i s’entén perfectament, però dóna la
sensació que no tothom sabia el que s’havia d’oferir.
L’Alcalde diu que recullen la seva proposta.
El Ple en queda assabentat.
8.4.3 Donar compte de la contractació del director/a del Casal d’Estiu
L’Alcalde dóna compte de l’expedient de contractació del director/a del Casal d’Estiu.
La Sra. López diu que en aquest expedient tot i que els mèrits puntuaven més,
l’entrevista ha decantat quin director es triava en la contractació. Consideren que és
molt més objectiu valorar molt més els mèrits que l’entrevista i que es puntuï
l’experiència en aquest casal, ja que hi ha un treball en equip des de fa molts anys i hi
ha un major coneixement dels nens que van al Casal. Aquest fet hauria de pesar més.
L’Alcalde diu que en tots els procediments hi ha la fase de mèrits i la d’entrevista,
perquè així es contraresta el currículum. Recorda que en el tribunal seleccionador no
hi havia cap càrrec polític, només estava constituït per personal funcionari. En relació
amb el tema de la procedència, no és un mèrit al·legable, vulnera la llibertat dels
candidats, no es pot prendre en consideració l’empadronament o el fet d’haver treballat
en un casal concret.
La Sra. López diu que si en el tribunal hi hagués algú que hagués treballat en el casal
d’estiu tindria molts més criteris, no hi ha un expert en aquests temes que hagi format
part del tribunal. Creiem que s’està treballant amb persones, que el coneixement
d’aquestes persones s’ha de posar en valor i que el coneixement d’aquestes persones
de les famílies és important.
L’Alcalde diu que els regidors ni ningú que no formi part de la plantilla del consistori
no poden formar part del tribunal i que les persones que n’han format part han aplicat
escrupolosament els criteris marcats. Hi havia molt bons currículums, no podem
valorar el lloc concret on han treballat, ni la procedència.
El Ple en queda assabentat.

8.5 Informació de l'equip de govern
El Sr. García informa en relació amb els assumptes següents:
• El proper dissabte hi ha la Cursa del Comte Arnau. Aquest any s’ha iniciat una
subscripció via web que està funcionant bastant bé.
• Properament s’instal·larà la instal·lació dels aparells de cloració automàtica de la
piscina municipal.
• En relació amb la segona pista de pàdel, hi ha ja la base posada.
• S’ha col·laborat amb el grup de la petanca amb l’adaptació dels terrenys per al
concurs.
• S’està redactant el projecte dels vestuaris del camp de futbol.
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•
•
•
•

Es faran les Jornades esportives a principis de juny.
S’estan arranjat les baranes del pavelló.
S’ha col·locat aparells de calefacció als vestuaris.
Properament s’intentaran portar a terme diverses accions per a un nou tram del
camí ral.

La Sra. Bardulet informa dels principals actes:
• Els dies 7, 8 i 9 es farà la Festa Major Infantil que es fa coincidir amb les Jornades
esportives. Agraeix l’ajuda de l’AMPA CEIP Pirineu, el regidor Sr. García, la
regidora Sra. Costa i la resta d’entitats participants en la Festa. Felicita al Marc
Viñas Roset de 5è curs per haver estat el guanyador del dibuix de la portada del
díptic de la Festa Major Infantil.
• A finals de juny hi haurà una competició canina al Pavelló Municipal.
8.6 Precs i preguntes
La Sra. López demana com funciona la Festa Major infantil i qui assumeix el cost de
les activitat. Manifesta que no els sembla correcte dir-ne Festa Major perquè és un
nom massa fort i pot generar confusió. Afegeix que els hagués agradat participar en
l’organització perquè tenen alguns dubtes sobre alguns aspectes i no n’havien tingut
coneixement fins que no van rebre el programa d’activitats.
La Sra. Bardulet diu que la idea de Festa Major Infantil va sorgir perquè moltes
entitats feien activitats diferents destinades als infants i en temps de crisi van voler
ajuntar esforços entre les entitats i les Jornades Esportives. En relació amb les
despeses, el cost de l’Ajuntament no és gaire més elevat que el d’anys anteriors.
Explica que la idea de la pubilleta i l’hereuet va ser ideada en una reunió amb tots els
organitzadors i prové del que es fa a Ripoll.
L’Alcalde diu que l’AMPA va mostrar interès en escollir la pubilleta i l’hereutet.
Afegeix que s’ha fet aquesta festa amb consens i molts esforços de l’AMPA i d’altres
entitats del municipi, a les quals s’agraeix la col·laboració.

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

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms
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ANNEX 1

REGLAMENT DE RÈGIM D’ÚS I ADJUDICACIÓ DELS HORTS URBANS DE
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVANOL

Article 1.- Objecte
És objecte d’aquest reglament regular el règim d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament
de Campdevànol per al foment de l’agricultura tradicional i ecològica, el contingut dels
drets i obligacions a complir pels beneficiaris i el règim de licitació i adjudicació
d’aquests.
Article 2.- Naturalesa jurídica
Les llicències d’ús dels horts urbans s’atorguen salvant el dret de propietat i sense
perjudici d’altres i, per tant, no suposa la transmissió del domini de la parcel.la d’hort
utilitzada.
L’adjudicatari tindrà dret a la possessió precària de l’hort que se li assigni, pel termini
que es determini i en els termes que preveu la llicència o document de formalització de
l’adjudicació i aquest reglament.
Les llicències atorgades tenen caràcter personalíssim i, en cap cas, els titulars podran
cedir, alienar, grava o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de
l’autorització d’ús, ni trametre-la a tercers.
En allò no previst en aquest reglament, seran d’aplicació les previsions de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques i del
Reglament del patrimoni de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Article 3.- Termini
Les llicències d’ús de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de dos anys,
podent-se prorrogar fins a un màxim de dos anys més.
Article 4.- Condicions dels sol·licitants i criteris de selecció
1. Els interessats hauran de complir amb les següents condicions:
Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per
unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en
un mateix domicili. No podran ser beneficiaris entitats o conjunt de persones.
A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Campdevànol.
2. Els criteris a valorar per efectuar la selecció seran els següents:
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1. Estar empadronat a Campdevànol amb una antiguitat mínima de 5 anys
ininterromputs: 14 punts.
2. Altres criteris:
•
•
•
•
•
•

Estar ocupant un hort preexistent a la finca objecte de llicència d’ús amb el
compromís de ser eliminat: 14 punts
Estar aturat sense prestació per desocupació: 10 punts. A aquesta puntuació
se li sumarà un punt per cada membre de la unitat familiar.
Estar aturat amb prestació per desocupació: 8 punts. A aquesta puntuació se li
sumarà un punt per cada membre de la unitat familiar.
Ser major de 65 anys o pensionista: 6 punts.
Estar ocupant un hort no legalitzable en la llera fluvial del terme municipal amb
el compromís de ser eliminat: 4 punts
Estar en possessió del certificat de grau d’invalidesa: 2 punts.

En cas que algun veí reuneixi més d’un d’aquest criteris de l’apartat segon, es
tindrà únicament en compte el criteri que tingui una major puntuació.
El resultat serà la suma de la suma del criteri 1 i del criteri 2.
La selecció de les parcel·les es farà per sorteig.
Article 5.- Sol·licituds, termini de presentació i procediment de selecció
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre general de l’Ajuntament, dirigides a la
Regidoria de Barris, en la qual s’indicaran les dades personals i els justificants dels
requisits que reuneixen per a la seva valoració en l’adjudicació. S’adjuntarà una
declaració jurada d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries
amb l’Ajuntament de Campdevànol.
El termini per a presentar les sol·licituds serà l’establert en cada convocatòria.
El sistema d’adjudicació de les llicències d’ús dels horts urbans es farà en règim de
lliure concurrència mitjançant concurs.
L’obertura i convocatòria es publicarà al web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
L’adjudicació recaurà en aquells sol·licitants que obtinguin una major puntuació
d’acord amb els criteris especificats. En cas d’igualtat de condicions, s’efectuarà per
sorteig.
Les persones que no resultin adjudicatàries d’una parcel.la, tot i haver estat admeses
les seves sol·licituds, passaran a formar part d’una única llista d’espera, que es
generarà, en ordre ascendent, a partir de la puntuació obtinguda, en previsió de cobrir
les possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les d’hort. Aquesta
llista d’espera estarà en vigor fins a l’obertura d’un nou procediment administratiu
d’atorgament de llicències municipals.
Article 6.- Normes d’ús dels horts
Abans de la seva adjudicació, l’Ajuntament prepararà les parcel·les per a ser aptes
per al cultiu d’hortalisses i verdures. L’Ajuntament podrà fixar les condicions generals
d’ús i modificar els límits de les parcel·les i altres serveis de la zona.
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Els beneficiaris disposaran d’un magatzem comunitari per a guardar les eines i
objectes necessaris per tenir la cura dels horts i un punt d’accés a l’aigua.
Els beneficiaris de les llicències d’ús tenen dret a concrear hortalisses, verdures i flors,
sempre que no estiguin prohibides per alguna disposició, i amb les condicions
següents:
Els horts es dedicaran exclusivament a activitats agrícoles per a l’obtenció
d’hortalisses i fruits. No podran cultivar-se plantes prohibides, plantes degradants del
sòl, i ornamentals d’alta exigència hídrica o no adaptada a la climatologia de la zona, ni
plantes altes que donen ombra a horts veïns, no podent excedir la seva altura en 2
metres.
És obligatori sotmetre’s a les normes d’agricultura sostenible, especialment al
concernent a l’estalvi d’aigua, ocupació d’abonaments orgànics i ús de tècniques
respectuoses amb el medi ambient. En tot cas els adjudicataris es comprometen a
seguir les indicacions de la regidoria de Barris.
Tots els materials necessaris per al cultiu i explotació correran per compte dels
interessats (ferramentes, llavors, abonaments, etc.).
Es comprometen a lliurar una part dels productes obtinguts en el conreu de
l’hort al Banc dels Aliments de Campdevànol o entitats similars.
No podrà realitzar-se cap tipus d’obra, ni utilitzar l’hort com a magatzem, ni
introduir animals o mascotes.
Els productes obtinguts estan destinats al consum familiar. En cap cas podran
ser venuts.
Els adjudicataris estan obligats a realitzar la seva tasca dins els límits de l’hort
adjudicat, cuidar de la parcel·la, responsabilitzant-se dels desperfectes que es puguin
ocasionar, comprometent-se a deixar la parcel·la en el mateix estat de conservació en
que la rep.
Recau sobre l’adjudicatari la plena responsabilitat de l’adequació de l’hort, de les
seves instal·lacions i productes obtinguts a les condicions d’higiene, salubritat i sanitat
que siguin exigibles conforme a la normativa vigent.
Si l’usuari ve acompanyat de gossos, aquest hauran d’estar lligats per no causar
molèsties o perjudicis a persones o conreus, i no podran estar sols en absència de
l’usuari.
En cas d’incapacitat temporal, que no podrà ser superior a 6 mesos, l’usuari
haurà d’avisar a l’Ajuntament. En cas que s’excedeixi aquest temps, l’adjudicatari
haurà de renunciar a la parcel·la.
Actuacions no permeses:
-

Utilitzar maquinària o productes químics que puguin afectar als horts veïns o
causar danys a conreus, canals de reg o al medi ambient en general.
La utilització de productes fitosanitaris d’origen químic per al control de plagues
o malalties.
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-

La utilització d’adobs de tipus químic, caldrà utilitzar preferentment adobs
d’origen orgànic degudament compostats i aptes per al cultiu.
La comercialització dels productes obtinguts en el conreu de l’hort.
La realització de cap tipus d’obra, ni tanca o separació, ni barbacoes, ni taules,
ni hivernacles, ni la construcció de nous elements o modificació del existents.
L’acumulació o abandonament de qualsevol material o deixalla, tan dins com
fora de la parcel.la de l’hort, ni en el magatzem.
La cessió, préstec, transmissió, arrendament o subarrendament de l’hort a una
tercera persona.
La realització de foc o qualsevol crema de restes vegetals al llarg de l’any.

Article 7.- Causes d’extinció i revocació de les llicències
1. Les llicències d’ús s’extingiran pels motius següents:
a) Mort o incapacitat sobrevinguda del titular.
b) Caducitat per venciment del termini.
c) Renúncia del titular abans del venciment del termini
d) Revocació unilateral de l'autorització.
e) Mutu acord.
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions
del titular de la concessió, declarats per l'òrgan que va atorgar la concessió o
autorització.
g) Desaparició del bé o esgotament de l'aprofitament.
2. La llicència d’ús podrà ser revocada sense que el titular tingui dret a indemnització
pels motius següents:
•
•
•
•

Quan la parcel·la assignada estigui desatesa o en evident abandó durant més
de 2 mesos.
Per qualsevol altre incompliment de les normes d’ús previstes en aquest
reglament.
Per pèrdua de les condicions d’accés per ser beneficiari d’una llicència.
Per pèrdua de les condicions de valoració en l’adjudicació, en concret, deixar
de ser persona aturada. En aquest cas, la llicència es mantindrà fins a final de
temporada.

