ACTA 06/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
2 D’OCTUBRE 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 (PSC-PM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 21:00
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.

Jaume García i Anglada (indep. ERC- La reunió té per objecte la celebració de
la sessió convocada en legal forma,
AM)
primera convocatòria.
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:
ORDRE DEL DIA:
1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.1 Aprovació de l’acta de la sessió del dia 28/07/2013
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acord d’adaptació econòmica dels membres
Desenvolupament

del

Consorci

Ripollès

3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2012
3.2 Aprovació provisional de la modificació del pressupost municipal per al 2013
3.3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels tributs
i dels preus públics municipals per al 2014
4t. Control de l’acció de govern
4.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.
4.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
4.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
4.3.1 Donar compte del Pla de reposicions i millores 2013 en instal·lacions
d’abastament a Campdevànol presentat per GIACSA
4.3.2 Donar compte de la memòria del primer semestre de 2013 del Servei
Local de Teleassistència Domiciliària
4.4 Donar compte dels convenis i contractacions
4.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos

4.4.2 Donar compte de la contractació laboral dels darrers mesos
4.5 Informació de l’equip de govern per àrees
4.6 Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, i es tracten successivament els punts inclosos
a l’ordre del dia:
1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta següent:
-

Ple ordinari, núm. 5, de 25-07-2013

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

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acord d’adaptació econòmica dels membres del Consorci Ripollès
Desenvolupament
Motivació
En data 15 d'abril de 2013, mitjançant Resolució de Presidència del Consorci Ripollès
Desenvolupament es va aprovar la liquidació corresponent a l'exercici 2012 amb el resultat de
romanent de tresoreria negatiu. Una vegada realitzades les corresponents observacions resulta
un dèficit total de 206.771,21 euros.
En data 15 de maig de 2013, la intervenció del Consorci, juntament amb la gerència i la
presidència del Consorci, van informar de la situació econòmica als alcaldes de la comarca del
Ripollès que van assistir a la reunió convocada a l'efecte a la seu del Consell Comarcal segons
consta en l'acta aixecada pel secretari del Consorci Ripollès Desenvolupament.
En sessió de la Junta de Govern del Consorci Ripollès Desenvolupament de data 22 de maig
de 2013, es va donar compte de la liquidació de l'exercici 2012, i en la mateixa sessió, per tal
de donar compliment a allò establert en l'article 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos en relació a l'article 193 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, es varen
aprovar mesures de correcció per a l'estabilitat pressupostària, estalvi net i romanent de
tresoreria, concretant com a mesura la prevista en l'apartat tercer de l'article 193 del citat Text
Refós, que consisteix en aprovar un superàvit inicial de quantia no inferior al dèficit en el
proper pressupost, davant la impossibilitat d'acollir-se a una altra mesura establerta legalment.
Per altra banda, i en relació als préstecs existents en el Consorci Ripollès Desenvolupament,
tal i com ja es va informar també en la reunió d'Alcaldes de data 15 de maig de 2013 i en la
Junta de Govern del Consorci de data 22 de maig de 2013, caldrà una aportació específica per
cada membre per a fer front a la càrrega derivada de l'amortització i interessos dels citats
préstecs, atès que és impossible fer-ne front amb les aportacions ordinàries.
Tanmateix, en relació al funcionament ordinari del Consorci Ripollès Desenvolupament i de
conformitat als estudis realitzats serà necessari incrementar les quotes, ja sigui a través d'un
increment de l'import de cada membre o bé a través de nous membres, a fi de garantir les
despeses estructurals del Consorci. Actualment el cost d'estructura s'estima en 179.622,10
euros.
En data 11 de juny de 2013 a la reunió d'alcaldes celebrada a la seu del Consorci s'acorda que
cada ens aprovi les aportacions a realitzar seguint la proposta presentada pel Consorci en
reunió de data 15 de maig de 2013, amb l'esmena acceptada pels assistents en relació al

repartiment d'interessos generats pels préstecs extraordinaris a petició de la Mancomunitat de
la Vall de Camprodon.
En execució dels acords adoptats i a petició dels alcaldes assistents, en data 27 de juny de
2013 es remet a cada un dels membres del Consorci, així com a la resta d'Ajuntaments de la
comarca, la relació detallada dels conceptes i imports que s'hauran de satisfer en les actuals
condicions. El conceptes detallats són:
−
−
−
−
−

Import dels deutes pendents del Consorci d'exercicis anteriors.
Import del deute pendent de l'exercici 2013.
Import estimat de la nova quota ordinària.
Import per cobrir el romanent de tresoreria negatiu distribuït en tres exercicis (20142016).
Import de la quota extraordinària per cobrir les anualitats i amortitzacions dels préstecs.

Aquests imports s'han aplicat d'acord amb el percentatge de participació dels membres,
calculat en funció de les aportacions totals realitzades i el que satisfà cada un, d'acord amb el
quadre següent:
MEMBRES ACTUALS

% general

% sense la Vall
de Camprodon
(*)

Ajuntament de Campdevànol

5,61%

6,01%

Ajuntament de Campelles

0,42%

0,45%

Ajuntament de Gombrèn

0,42%

0,45%

Ajuntament de Les Llosses

0,42%

0,45%

Ajuntament de Planoles

0,51%

0,54%

Ajuntament de Ribes de Freser

4,23%

4,53%

22,55%

24,18%

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

5,61%

6,01%

Ajuntament de Vallfogona del Ripollès

0,51%

0,54%

Ajuntament d'Ogassa

0,51%

0,54%

Associació d'Hostaleria del Ripollès

3,88%

4,16%

44,72%

47,95%

Fundació Eduard Soler

3,88%

4,16%

Mancomunitat de la Vall de Camprodon

6,73%

0,00%

Ajuntament de Ripoll

Consell Comarcal del Ripollès

100,00%
100,00%
(*) aquest percentatge només s’aplica a l’hora de fer el càlcul dels interessos derivats dels
préstecs extraordinaris TIC e-comarca i FEDER.
D'acord amb els estatuts reguladors del Consorci Ripollès Desenvolupament publicats en Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3128 de data 27 d'abril de 2000, la hisenda del
Consorci estarà constituïda, entre d'altres, per les aportacions dels ens consorciats. En aquest
sentit consta acords de la Junta de Govern del Consorci Ripollès Desenvolupament en
sessions celebrades en data 19 de setembre i 21 de novembre de 2006, i del Ple del Consell
Comarcal del Ripollès en sessió celebrada el 13 de març de 2007, mitjançant el qual es
modifiquen els estatuts reguladors del Consorci i es fixen les aportacions anuals obligatòries
dels ens consorciats públics, quantitats aplicades fins a la data, si bé no consta la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

PROPOSTA D’ACORD
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l'aportació extraordinària per a cobrir el romanent de tresoreria negatiu per
import total de 206.771,21 euros que es farà efectiva en tres anualitats en funció dels
percentatges generals indicats en l'apartat motivació .
Segon. Aprovar l'aportació extraordinària per a cobrir les quotes (amortitzacions i interessos)
dels préstecs formalitzats pel Consorci que es detallen a continuació:

ANY

Import préstecs
generals

Import préstecs TIC ecomarca i FEDER

Import total

2014

117.832,37

55.665,28

173.497,67

2015

106.678,22

42.967,67

149.645,89

2016

23.976,62

29.369.83

53.346,46

2017

23.958,20

16.943,89

40.902,09

2018

23.958,20

5.485,46

29.443,66

2019

23.958,20

0,00

23.958,20

2020

19.479,11

0,00

19.479,11

2021

15.000,00

0,00

15.000,00

2022

15.000,00

0,00

15.000,00

Tercer. Aprovar l'increment, per a l'exercici 2014, de la quota ordinària dels membres per a fer
front al cost estructural que, d'acord amb els càlculs realitzats per a l'exercici 2013, s'estimen
en 179.622,10 euros.
Quart. Disposar que en relació als préstecs, els imports aprovats podran ser susceptibles de
variacions en funció dels tipus d'interès vigents en cada moment.
Cinquè. Disposar que la quota ordinària podrà ser susceptible de variació en funció del número
de membres que formin el Consorci.
Sisè. Facultar a l’Alcalde, o a la persona a qui aquest delegui, per signar els documents que
siguin necessaris per a donar compliment a aquests acords.
Setè. Notificar aquesta resolució al Consorci.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que aquest acord respon a l’evolució que ha sofert el Consorci. Els socis
del Consorci van veure la necessitat de fer un informe de la seva situació i com s’havia
d’estructura en el futur. De l’estudi de la situació es va reflectir la necessitar de liquidar la seva
situació financera i encarar el futur a través d’una agència. Per liquidar la situació financera,
tots els organismes i alcaldes que en formen part van veure la necessitat d’acordar la
distribució de la forma prevista en l’acord i així donar sortida a la realitat futura. S’aporta pel
manteniment mínim del Consorci.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2012
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 2012, 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 2012 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 25 de
juliol de 2013 i 25 de setembre de 2013 del Compte General del pressupost de l’exercici 2012, i
resultant que durant el període d’exposició pública segons anunci publicat al BOP núm. 150 de
data 6 d’agost de 2013, no s’han presentat reclamacions al respecte,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2012.
2. Continuar la tramitació legal corresponent amb tramesa de la informació a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya
VOTACIÓ
No havent-hi intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.

3.2 Aprovació provisional de la modificació del pressupost municipal per al 2013
mitjançant transferència de crèdit
Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a
les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no
ampliable, i davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a
baixes i altes de crèdits de personal.
Atès l’informe de Secretaria de data 19 de setembre de 2013 sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, la Memòria d’Alcaldia de data 19 de setembre de 2013 i els informes
d’Intervenció de data 23 de setembre de 2013, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a
minorar.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 7/2013, en la modalitat de transferència
de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d’acord amb el detall següent:

Partida
32.212
34.212

Altes en Aplicacions de Despeses
Concepte
Manteniment i millores centres del CEP Pirineu
Reparacions i manteniment d’edificis i equipament

Import
3.500,00 €
1.500,00 €

43.212
32.22102
33.22102
34.22102
43.22102
92.22201
23.22609
33.22606
33.22609
32.22609
43.466
43.46702
33.48001

Partida
01.31000
01.31001
16.61905

esportiu
Manteniment i millores Centre Cívic la Confiança
Consums del CEP Pirineu
Consums d’equipaments culturals
Consums d’equipaments esportius
Consums Centre Cívic la Confiança
Enviaments i missatgeria
Activitats per a la gent gran
Programa d’activitats culturals municipals
Programa de festes municipals
Activitats de l’àrea d’ensenyament
Aportació Ciutat del Metall
A Ripollès Desenvolupament
Altres subvencions ajuntament
TOTAL
Baixes en Aplicacions de Despeses
Explicació
Interessos
Interessos de pòlisses
Inversions de reposició de serveis de benestar
comunitari
TOTAL

1.000,00 €
7.500,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
7.500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
39.500,00 €

Import
10.000,00 €
4.500,00 €
25.000,00 €
39.500,00 €

2. SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
DELIBERACIONS
El Sr. Soler diu que és necessària la modificació de les partides mencionades en l’acord, atès
que encara que en data d’avui aquestes partides siguin suficients, es preveu que abans de
finalitzar l’any quedaran esgotades. Seguidament fa un resum de la procedència d’aquests
diners i el seu destí final, especialment per a cobrir consums d’edificis públics, i manifesta que
són modificacions típiques d’aquesta època de l’any.
La Sra. López diu que el pressupost és una previsió de l’equip de govern, una planificació que
permet als veïns i veïnes com es gastaran els diners, i que aquesta és una modificació molt
important, de quasi 40.000,00 euros, però que no és la única, ja que durant l’any s’han produït
altres modificacions. Entenen que no es compleixen les previsions del pressupost i que a l’hora
de la veritat aquest no serveix per a res. Aquesta modificació implica que al 2013 no hi haurà
inversió, que ja era molt petita, i ara queda a 0 euros. La justificació que la subvenció prevista
no arribarà, no té relació, no és una excusa. Les partides de la gent gran i de festes s’han de
modificar en més de 10.000,00 euros, la qual cosa demostra que algú no compleix les partides
assignades, per això hi hauria d’haver més control perquè hi ha cert descontrol en una àrea en
concret. Aquests són els motius pels quals el grup PSC- PM votarà en contra.
El Sr. Soler diu que aquestes modificacions són un tema de gestió que cada any es fan i que
en relació amb l’àrea de Cultura i Festes cal valorar entre tots si es deixen de fer activitats que
ajuden als veïns del poble o s’hi aposta.
La Sra. López diu que anys anteriors quan hi havia una partida d’inversions prevista no es
rebaixava mai. Si la prioritat de l’equip de govern és fer activitats lúdiques ho respecten, però
no ho comparteixen, ja que s’haurien de fer inversions que és el que queda per al futur.
Seguidament manifesta que troben a faltar que es busquin més subvencions d’altres
administracions i que els consta que hi ha altres ajuntaments que han aconseguit signar un
conveni amb la Diputació per a fer-ne.

L’Alcalde diu que no és cert que no s’hagin anat a buscar recursos, l’any passat la Diputació i
el Departament de Cultura van subvencionar la Festa Major i el Centenari. Recorda a la Sra.
López que en anteriors pressupostos ella mateixa havia criticat que s’hagués reduït el
pressupost de les activitats culturals a la meitat i no entén perquè abans deia això i ara optaria
per deixar de fer la Festa Major.
La Sra. López diu que el pressupost el va fer l’equip de govern, s’havien de gestionar les
despeses segons aquest i s’han fet coses sense que estiguin previstes inicialment, no s’ha
sabut gestionar la despesa. Volen que es faci tot i per poder-ho fet tot demanen que es faci una
gestió acurada i adequada. La nostra crítica és que hi ha una àrea que queda sense fer res,
que és precisament la d’inversió. Hi ha maneres i maneres de fer les coses i demanen que
s’estableixi d’entrada una partida que sigui suficient per a fer les coses que volen fer. No es pot
dir al poble de Campdevànol que es faran inversions i no fer-les.
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 vots en contra (PSC-PM).

3.3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels
tributs i dels preus públics municipals per al 2014
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
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 gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la 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, al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
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 reguladora de les Hisendes Locals.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41 al 47 i 127 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; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics; els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local. L’article 41 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, disposa que les entitats locals podran establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de
l’entitat local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article
20.1.b) del citat text refós. L’aprovació provisional pel Ple, quant a l’expedient d’establiment i
ordenació de preus públics, que conté la memòria econòmic-financera i la redacció inicial de les
ordenances que regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per majoria simple i ha de
sotmetre’s a un període d’informació pública pel termini mínim de trenta dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, perquè els
interessats puguin presentar reclamacions o suggeriments contra l’acord provisional;
L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és el ple
de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria
simple.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
1. APROVAR provisionalment a partir de l’exercici de 2014, les modificacions de les
Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen a l’annex
d’aquest acord següents:
ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua
Ordenança fiscal núm. 12. Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats.
Ordenança Fiscal núm. 16. Reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals
Ordenança Fiscal núm. 17. Reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de les
vies públiques
Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per a la utilització dels serveis de l’escola
d’infants municipal
Ordenança Fiscal núm. 19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus municipals
Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme.
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Annex 1. Preus públics per la utilització dels aparcaments públics municipals
Annex 5. Preus públics per ús del gimnàs municipal
Annex 6. Preus públics per ús de la piscina municipal
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances modificades,
al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del següent a la publicació
del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
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 2014 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.
DELIBERACIONS
El Sr. Soler exposa les modificacions de les ordenances fiscals previstes per al 2014, diu que
són bàsicament canvis de redacció i que no suposen cap augment ni en els impostos ni en les
taxes. Aquesta congelació respon a la voluntat de tot l’Ajuntament, equip de govern i oposició, a
no ofegar més als ciutadans de Campdevànol. En relació amb la modificació de la taxa per a la
utilització d’instal·lacions municipals, manifesta que la voluntat és reduir el cost i l’aval de la
Sala Diagonal per poder incrementar el seu ús, esperant que sigui més dinàmica, i s’’han
actualitzat els preus hora i dia de la resta de sales. En relació amb els preus públics per ús del
gimnàs municipal, manifesta que s’ha establert una quota conjunta del gimnàs i la piscina
perquè s’hi apunti més gent. I per a fomentar que els comerciants de Campdevànol puguin
sortir al carrer i participar en el mercat setmanal, s’ha previst una bonificació del 75% en la taxa
per a usos privatius sòl, subsòl o vol de les vies públiques i en la taxa pel servei de gestió de
residus municipals. Finalment, diu que Campdevànol és un dels municipis amb els impostos i
les taxes més baixos.
La Sra. López espera que l’Estat no torni a incrementar l’Impost sobre els Béns Immobles.
Seguidament, manifesta que celebra que la modificació de les ordenances s’aprovi en un ple
ordinari i agraeix el diàleg del regidor d’Hisenda acceptant les seves propostes com l’increment
de la bonificació als comerciants del 50 al 75%. També considera correcte l’ajust de les
ordenances en l’ús dels equipaments municipals, ja que la realitat ha canviat, anteriorment es
va haver d’incrementar perquè hi havia una demanda excessiva amb un important increment de
costos, per evitar conflictes i per evitar que hi hagués competència deslleial al sector privat.
Finalment manifesta que el seu grup votarà a favor de les ordenances.
L’Alcalde agraeix a tots els regidors, però especialment l’esforç i la confiança dels senyors
Soler, Garcia i López que són els que han acordat les modificacions de les ordenances i
destaca que és positiu que en l’actual situació es puguin aprovar per unanimitat i suposin una
congelació.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4t. Control de l’acció de govern
4.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió
plenària
09/07/2013
10/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
22/07/2013
22/07/2013

Aprovació relació de factures
Traspàs concessió nínxols a favor d’Isabel i Ana Soler.
Liquidació retirada de vehicles pel servei de grua.
Devolució aval bancari a Telefònica Móviles de España.
Anul·lació butlleta denúncia trànsit.
Bonificació impost vehicles a Antonio Olivencia.
Liquidació rebut escombraries a l’Av. Estació 8, baixos.
Concessió ampliació parada mercat setmanal a Joan Dorca.
Liquidacions plus vàlues.

23/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
24/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
29/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
01/09/2013
02/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
05/09/2013
05/09/2013

Convocatòria Ple.
Adjudicació contracte subministrament plaques retolació carrers.
Delegació funcions alcaldia.
Traspàs concessió nínxol a favor Pilar Pous.
Condolença per l’accident ferroviari a Santiago de Compostela.
Rectificació liquidació IVTM a nom de Sandra Almarcha.
Gratificacions nòmina juliol.
Exempció impost vehicle a nom de David Begara.
Sancions trànsit.
Concessió permís obres per obertura de vorera a Andreu Capdevila.
Nomenament secretària accidental Montserrat Borrull.
Rectificació rebut escombraries a nom d’Enriqueta Viñas.
Aprovació projecte final obres complementàries piscina municipal.
Creació partides pressupostàries.
Ordre execució neteja solar av. Catalunya.
Aprovació prèvia projecte impacte paisatgístic d’una àrea d’esbarjo i
entrenament presentat per Moto Club Campdevànol.
Compensació deutes a Míriam Mendes Oliveira.
Concessió llicència obres per construcció paret mitgera a Lluís Juanuix.
Ordre execució neteja vegetació pati finca al carrer Pompeo Fabra 13.
Autorització activitat recreativa musical festa barri de l’Estació.
Instal·lació parades festa major.
Contracte manteniment instal·lacions tèrmiques edificis municipals.
Instal·lació parades festa major.
Sancions trànsit.
Instal·lació parades festa major.
Reconeixement trienni antiguitat Susana Costa.
Reconeixement trienni antiguitat Eduard Roma.
Comunicació treballs pintat façana av. Estació 9.
Concessió llicència obres a Laia Subirana per arranjament bany.
Ordre execució reparació balcó carrer Hortes 1.
Aprovació relació de factures.
Concessió llicència obres arranjament terrat a Gaspar Costa.
Concessió llicència obres per substitució banyera a Miquel Royo.
Concessió llicència obres per arranjament pati a Miquel Navas.
Ordre execució neteja solars varis.
Autorització actuació trabucaires.
Concessió llicència obres construcció tanca amb reixa metàl.lica a Victor
Barranqueras.
Concessió llicència obres per canviar paviment al terrat a Joaquin Lacón.
Concessió llicència obres per reforma cuina a Antonio González.
Concessió llicència obres per cobrir terrassa a Josep M. Colomer.
Concessió llicència obres per tapiar obertures a Miquel Portabella.
Concessió llicència obres per tala d’arbres a Miquel Canals.
Imposició multa coerciativa per incompliment de l’obligació de canvi de titularitat
de bar a Immaculada Garcia.
Compensació deute amb Pere Castañé Bofill.
Contracte pels treballs dels ajuts de la Diputació per actuacions en matèria
forestal.
Concessió de llicència ambiental a Moto Club Campdevànol.
Sol·licitud subvenció per al projecte Viu Campdevànol.
Gratificacions nòmina mes d’agost.
Traspàs concessió nínxol a favor d’Ana, Maria i Agustín Soldevila.
Rescat nínxol a nom de M Leonor i Emilio Carrera.
Exempció IVTM a nom de Jaume Escude.
Rectificació liquidacions escombraries a Dolors Basagaña.
Devolució garantia llicència urbanística a Eugenio García.
Sol·licitud programa Pt10 al Dipsalut.

05/09/2013
06/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
12/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
19/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
23/09/2013

Sol·licitud programa Pm07 al Dipsalut.
Liquidació despeses registrals a nom de Silvestre Puig i altre.
Bestreta Geganters i Grallers de Campdevànol per despeses de la festa major.
Instal·lació parades festa major.
Modificació de pressupost 6/2013
Liquidacions ocupació via pública parades festa major.
Concessió llicència obres a José González per arranjar paviment de formigó.
Autorització instal·lació atracció festa major.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de rasa.
Adhesió sol·licitud subvenció pel foment de l’ocupació.
Exempció IVTM a Damià Murgou.
Exempció IVTM a Francisco Pino.
Anul·lació butlleta denúncia trànsit.
Delegació funcions alcaldia al Sr. Jaume Garcia.
Expedient sancionador multes trànsit.
Desestimació al·legacions multes coercitives a Grupo Gaudir.
Aprovació relació factures.
Expedient sancionador multes trànsit.
Incoació multes coercitives incompliment neteja finca a Servihabitat.
Incoació multes coercitives per incompliment legalització activitat serralleria a
David Marcos.

El Ple en queda assabentat.
4.2 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. 15 de 3 de juliol de 2013, sessió extraordinària
Núm. 16 de 24 de juliol de 2013
Núm. 17 de 4 de setembre de 2013
El Ple en queda assabentat.
4.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
4.3.1 Donar compte del Pla de reposicions i millores 2013 en instal·lacions
d’abastament a Campdevànol presentat per GIACSA
L’Alcalde fa un resum del Pla de reposicions i millores 2013 en instal·lacions d’abastament a
Campdevànol presentat per GIACSA que implica una despesa de 20.000,00 euros anuals. El
Ple en queda assabentat.
4.3.2 Donar compte de la memòria del primer semestre de 2013 del Servei
Local de Teleassistència Domiciliària
L’Alcalde fa un resum del servei de Teleassistència Domiciliària i informa que a Campdevànol
hi ha 66 persones que se’n beneficien. El Ple en queda assabentat.

4.4 Donar compte dels convenis i contractacions
4.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos
mesos
L’Alcalde fa un resum de les contractacions i convenis següents:
- Conveni entre l’Ajuntament i la Fundació MAP pel sosteniment de les despeses de
contractació de dues persones en el marc del Programa d’Ocupació per a persones
aturades de llarga durada.

-

Adhesió a la subhasta forestal 2013 i l’encàrrec al Consorci CEIN per a la publicació de
l’anunci de convocatòria conjunta amb altres municipis.
Contracte menor de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis
municipals, amb l’objectiu de reduir les despeses de consum de la Llar d’Infants, el
CEIP i la Sala Diagonal.
Contracte amb el CEIN per als treballs derivats dels ajuts forestals de la Diputació.
Contractació de l’assegurança de responsabilitat pels càrrecs electes i del personal de
l’Ajuntament amb l’ACM i la consultora Ferrer i Ojeda.

El Ple en queda assabentat.
4.4.2 Donar compte de la contractació laboral dels darrers mesos
L’Alcalde manifesta que des de l’últim Ple no s’han produït contractacions laborals. El Ple en
queda assabentat.
4.5 Informació de l’equip de govern per àrees
L’Alcalde informa del següent:
- En representació de la corporació, va assistir a la Diada de Sant Gil i a la Festa Major
de Gombrèn.
- Es va convocar una reunió per a presentar el programa educatiu de la Llar d’Intants a
tots els pares i mares.
- Agraeix la presència dels Consellers Vila i Espadaler i de les personalitats a la Festa
Major de Campdevànol.
- El Conseller Felip Puig va visitar CONFORSA i s’hi va poder reunir per tractar diversos
temes que afecten al municipi.
- Es va reunir amb la Subdirectora de Ports i Aeroports de la Generalitat per tractar les
reparacions i manteniment que s’ha de portar a terme a l’heliport.
- En la reunió del Patronat de l’Hospital es va parlar del futur del Centre.
- Es va reunir amb CONGIAC per fer un seguiment de les tasques fetes en l’abastament
d’aigua i una projecció de futur.
- L’assemblea del Cercle Europeu de les Ciutats del Metall que es celebrarà l’any 2018
es farà a Campdevànol.
- Properament s’iniciaran les obres de reparació de la piscina municipal valorades en
aproximadament 30.000,00 euros que es finançaran mitjançant l’aval de COEMPCO.
- Properament s’iniciarà el tancament de diversos contenidors del municipi.
- Properament s’iniciaran obres de conservació i manteniment del cementiri i caldrà
traslladar una part dels nínxols pel seu mal estat.
- Properament la brigada municipal col·locarà la nova senyalització de carrers.
- En virtut del conveni formalitzat amb la Fundació MAP, la brigada municipal durant mig
any tindrà el suport de dos treballadors.
- En compliment de l’acord signat l’octubre del 2012, s’ha restaurat el 100% de la jornada
laboral de les treballadores de la Llar d’Infants.
- La setmana que ve, el personal de l’Ajuntament farà un curs de formació en
comunicació.
- Finalment, informa dels recursos contenciosos administratius següents:
o En relació amb la sentència recaiguda en l’edifici del carrer Hortes,
l’Ajuntament ha demanat al Jutjat la impossibilitat d’executar la sentència per
motius tècnics i legals.
o En relació amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, fins a data d’avui
l’Ajuntament té coneixement que s’ha interposat un recurs.
4.6 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
- Demana la situació de la contractació i l’execució de les obres d’abastament d’aigua en alta
del barri del Roser, les quals estan finançades per al PUOSC 2012.

-

-

Demana el motiu pel qual en la contractació de manteniment de les instal·lacions tèrmiques
dels edificis municipals només hi havia una oferta.
En relació amb la sentència del Carrer Hortes, diu que aquesta va ser dictada al mes d’abril
i fins avui no se n’ha donat compte, la qual cosa implica una manca de transparència per
part de l’equip de govern. La sentència és molt greu i ho ha explicat breument, la sentència
diu que una llicència atorgada l’any 2006 és il·legal i aquest edifici ja està construït; no
sabem si l’edifici ha d’anar a terra o no. Tenint en compte l’antecedent de l’edifici del Damià
de la Farga, l’enderroc del qual va costar 60.000,00 euros a l’Ajuntament, demanen en què
es pot traduir l’execució d’aquesta sentència i, alhora, demana més transparència.
Finalment, demana el motiu pel qual no es va donar compte en el ple del 26 de juliol de
l’aprovació dels projectes del PUOSC 2012, ja que aquesta es va produir en Junta de
Govern del dia abans. S’hauria d’haver fet difusió a tots els veïns de l’aprovació d’aquests
projectes des de tots els mitjans possibles.

L’Alcalde respon el següent:
- En relació amb la sentència del Carrer Hortes, diu que hi ha temes que s’han de tractar
amb delicadesa perquè afecten a molts veïns i cal moderar les paraules. L’Ajuntament està
fent la seva feina amb cura i cautela. Quan l’Ajuntament va rebre la sentència va reunir a
tots els veïns de l’edifici; amb el suport de la Diputació, s’ha presentat al Jutjat un incident
d’impossibilitat d’executar la sentència; i, alhora, s’està intentant arribar a solucions
pactades amb la part demandant perquè no s’hagi d’executar. Convida a la Sra. López a
participar en les reunions amb els veïns, però de forma discreta. Afegeix que la llicència es
va donar en base a un informe de l’arquitecte municipal que avalava el projecte. Finalment,
demana a la Sra. López que si té algun dubte li plantegi o si té alguna solució que minimitzi
els danys li faci saber.
- En relació amb el contracte de manteniment de les instal·lacions tèrmiques, es va demanar
a diverses empreses que presentessin oferta i només en va presentar una.
- En relació amb l’aprovació dels projectes del PUOSC, es tracta d’una aprovació inicial per
part de la Junta de Govern Local que consta a les actes, aquests varen ser exposats al
públic sense que es presentessin al·legacions, però si volen fer aportacions no tenen cap
problema.
- Per últim, en relació amb l’abastament en alta del barri del Roser, igual com els altres
projectes del PUOSC 2012, s’executaran abans de finalitzar la legislatura. Aquestes
inversions es portaran a terme i es buscaran les formes de finançament de la part no
subvencionada pel PUOSC i, fins i tot, ja s’han tingut contactes amb algun banc per a
finançar-les mitjançant un crèdit al 2014.
La Sra. López diu que durant la informació pública ja van venir a estudiar els projectes
aprovats al juliol i van convenir no presentar cap al.legació, però demana que se’ls hagués
informat. En relació amb la sentència del Carrer Hortes, diu que si l’Alcalde no n’informa als
veïns de Campdevànol es veuen en l’obligació d’informar-ne i demanar la situació.

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

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 2013
Ordenança Fiscal núm. 1.
•

En l’article 68è, SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES, on diu 2013 es modifica per
2014 i en el darrer paràgraf de la lletra 1.b) on diu gener 2014 ha de dir gener 2015.

Ordenança Fiscal núm. 5.

•

Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació

Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres

Es modifica la lletra b) de l’apartat 2n de l’article 6è, beneficis fiscals de concessió
potestativa, pel següent:

b) 95 % de la quota tributària en les obres següents de revestiment i/o pintura de façanes i en
general de millora de l’ornat públic que no requereixin projecte i les obres necessàries per a
reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini públic.

Ordenança Fiscal núm. 8.

•

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua

És modifica l’article 7è, exempcions i bonificacions pel següent:

L’Ajuntament, previ acord de l’organisme competent, podrà incloure en la llista d’usuaris de la
tarifa social els subjectes passius en que concorrin les característiques següents:
- Les famílies en les que la suma d’ingressos dels membres de la unitat familiar, dividit pel
nombre de membres majors d’edat doni un quocient inferior al salari mínim interprofessional
anual.
Aquestes bonificacions tenen caràcter pregat i la competència per al seu atorgament correspon
a l’Alcaldia.

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

Es modifica l’article 5 en el sentit següent:

En els casos en què la llicència, la comunicació o la declaració responsable o els controls els
sol·licitin entitats sense finalitat de lucre de Campdevànol que promoguin el foment de la vida
cultural, social, esportiva, lúdica, social i cívica, la quota a pagar és zero.

Ordenança Fiscal núm.16

•

reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions
municipals

Es modifica l’article 4t, quota tributària, en el sentit següent:

Les quotes de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals són les següents:
1. SALA DIAGONAL

HORA

DIA

Activitats obertes al públic que es cobri
55 €
530 €
Activitats obertes al públic gratuïtes i activitats d’ús privatiu i
45 €
365 €
reservat
La Sala Diagonal no es pot utilitzar per a casaments, celebracions familiars o similars.
S’estableix que en el cas d’utilització de la Sala Diagonal, cal presentar un aval de
responsabilitat civil per l’import de la taxa.
2. ALTRES SALES MUNICIPALS
Activitats obertes al públic que es cobri
Activitats obertes al públic gratuïtes i activitats d’ús privatiu i
reservat (excepte casaments)

Ús de la sala de plens per a casaments
Ús de la sala polivalent del Centre Cívic per a casaments

HORA

DIA

6,27 €
6,27 €

73,15 €
73,15 €

HORARI
OFICINA

FORA
HORARI
OFICINA
100 €
300 €

50 €
220 €

El local s’haurà de deixar en bones condicions i totalment net. Si es constata que desprès de la
utilització d’algun dels locals fa falta una neteja especial o hi ha algun desperfecte, les
despeses aniran a càrrec de l’usuari.
Totes les utilitzacions de les sales i instal·lacions municipals requereixen autorització prèvia
per part de l’Ajuntament que podran ser limitades per necessitats dels serveis públics o per l’ús
que es vol destinar.
•

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

a) S’estableixen les bonificacions següents:
•

Per a la utilització de qualsevol sala per activitats diferents a celebracions de casaments:
S’aplicarà un 10% als veïns i veïnes empadronats a Campdevànol o que tinguin alguna
activitat econòmica al municipi.

•

Per a la utilització de la sala de plens o de la sala polivalent del Centre Cívic per a
casaments:
S’aplicarà un 50% si els dos contraents estan empadronats a Campdevànol amb una
antiguitat mínima de 6 mesos; i un 25% si un dels dos contraents ha estat empadronat a
Campdevànol durant un període superior a 5 anys.

b) Quan les entitats, associacions i comunitats de veïns de Campdevànol sol·licitin l’ús privatiu
d’algunes de les sales per celebrar alguna reunió, l’òrgan municipal competent per a
atorgar l’autorització podrà aprovar l’exempció de la taxa quan es tracti de reunions sense
ànim de lucre.
c) Per espectacles i actes organitzats per entitats sense ànim de lucre que col·laborin amb el
municipi que tinguin com a finalitat donar un servei als seus socis i al públic en general,
independentment que aquest servei sigui prestat per un tercer a qui l’entitat haurà de
pagar, l’òrgan municipal competent per atorgar l’autorització podrà aprovar l’exempció de la
taxa, sempre que es tracti d’una activitat d’interès públic municipal degudament
documentada. En aquests casos, els costos de manteniment i conservació de les
instal·lacions aniran a càrrec exclusiu del pressupost municipal.

Ordenança Fiscal núm.17

•

reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de
les vies públiques

S’afegeix un punt en l’article 5, beneficis fiscals:

7) S’estableix una bonificació del 75% pels usuaris de mercat (apartat c) que siguin
comerciants i que disposin d’un local obert al públic al municipi.
•

S’afegeix un concepte en l’article 6è, quota tributària, següent:

l) Per mercaderies, materials o altres que no siguin degut a obres.......... 0,13 €/m2/dia

Ordenança Fiscal núm.18
•
6.
7.
8.
9.

Taxa per a la utilització dels serveis de l’escola municipal

Es modifiquen els punts 6, 7, 8 i 9 de l’apartat a) de l’article 4, quota tributària, pel
següent:

Dinar per alumnes habituals del servei al mes
Dinar esporàdic
Servei de dinar per a nadons
10 serveis de menjador €/mensuals i nominatius
•

120,00 €/mes
9 €/dia
30 €/mensuals
70 €/mensuals

Al final de l’apartat a) de l’article 4 s’afegeix el següent:

A efectes informatius, es detalla la forma de càlcul del servei de menjador:

DIES d’utilització al mes
1

IMPORT
9,00 €

2

18,00 €

3

27,00 €

4

36,00 €

5

45,00 €

6

54,00 €

7

63,00 €

8

72,00 €

9

81,00 €

10

70,00 €

11
12

9€/DIA

70 € FIX

79,00€
88,00 €

13

97,00 €

14

106,00 €

15

115,00 €

16

120,00 €

17

120,00 €

70€ FIX+ 9€/DIA ADDICIONAL A PARTIR
DE 10È

18

120,00 €

19

120,00 €

20
21

120,00 €
120,00 €

22

120,00 €

Ordenança Fiscal núm.19

a partir del 16è dia:
120 € FIX

Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis
de subministraments d’interès general

•

S’eliminen els apartats de “telefonia mòbil” que consten a tota l’ordenança i en especial,
els articles 5è, de base imposable i quota tributària i 8è, règim de declaració i d’ingrés,
serveis de telefonia mòbil.

•

Es re numeren els articles restants.

Ordenança Fiscal núm.20
•

Taxa pel servei de gestió de residus municipals

S’afegeix un tercer punt a l’apartat II de l’article 15:

3.- En la venda ambulant tindran una bonificació del 75% els comerciants que disposin d’un
local obert al públic al municipi i tributin taxa pel serveis de gestió de residus municipals en
epígrafs diferents al setè. Aquesta bonificació no és acumulable a la de l’apartat anterior.

Ordenança Fiscal núm.22

•

Taxa per les llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme

Es modifica l’article 7 en el sentit següent:

1.- Es declaren exemptes les obres de revestiment i/o pintura de façanes que no requereixin
projecte, les obres de supressió de barreres arquitectòniques i, en general, les construccions,
instal·lacions i obres subjectes al règim de comunicació prèvia, d’acord amb el que estableix
l’article 12 de l’Ordenança Municipal de Bon Govern.
2.- Es declaren exemptes les obres que sol·licitin entitats sense finalitat de lucre de
Campdevànol que promoguin el foment de la vida cultural, social, esportiva, lúdica, social i
cívica.
3.- L’Ajuntament, per acord de l’òrgan competent, podrà atorgar una bonificació de fins 50 % de la
quota tributària per a la realització d’obres rehabilitació de façanes i en general de millora de l’ornat
públic, i en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat d’una activitat molesta, insalubre,
nociva o perillosa a zona més adequada o polígon industrial del municipi.
4.- Fins al 95% 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. Es consideraran obres
d’especial interès o utilitat municipal, a més de les previstes a l’ordenança fiscal número 5, les
declarades pel ple de la corporació per majoria simple, amb la sol·licitud prèvia del subjecte
passiu.

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

Es treu l’apartat que obliga a dipositar fiança i s’afegeix el següent:

En cas de pèrdua de targeta s’haurà de liquidar l’import de 15 €

ANNEX 5. PREUS PÚBLICS PER ÚS DEL GIMNÀS MUNICIPAL
•

Es modifica l’annex 5, amb el sentit següent:

A. Tarifes gimnàs (sense dret a accés a la piscina municipal):
Entrada/dia
Matrícula
concepte

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

4€
10 €
Quota
mensual

Quota
trimestral

10 €
20 €

Quota
anual

28 €

Quota
trimestral
jul-ago-set
18,67 €

55 €

36,67 €

200 €

Els usuaris de pagament mensual que s’acullin a les tarifes A) no se’ls cobrarà la quota
mensual del mes de vacances de l’encarregat del pavelló.
En cas que l’alta del servei es produeixi de l’1 al 15 del mes, es liquidarà la quota sencera
d’aquest mes sense prorratejar per dies. Si l’alta es produeix a partir del dia 16 fins a finals de
mes, es liquidarà la meitat de la quota mensual.

B. Tarifes gimnàs (amb dret a accés a la piscina municipal):
Matrícula
concepte
Abonaments per socis d’entitats esportives o culturals
locals
Abonaments generals

10 €
Quota
mensual
13 €

Quota
trimestral
37 €

Quota
anual
136 €

24 €

67 €

248 €

Els usuaris que s’acullin a les tarifes B) es comprometen a un ús anual i tindran dret a lliure
accés a la piscina municipal.
Durant el mes de vacances de l’encarregat del pavelló restarà tancat el servei del gimnàs però
els usuaris que escollin les tarifes B) hauran d’abonar les quotes.
En cas que l’alta del servei es produeixi de l’1 al 15 del mes, es liquidarà la quota sencera
d’aquest mes sense prorratejar per dies. Si l’alta es produeix a partir del dia 16 fins a finals de
mes, es liquidarà la meitat de la quota mensual.

ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL

100 €

•

S’afegeix el paràgraf següent:

En cas de pèrdua del carnet de la piscina municipal s’abonaran 3 euros en concepte de
despeses de nova emissió del carnet.

