ACTA 07/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
28 DE NOVEMBRE 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:
1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.1 Aprovació de l’acta de la sessió del dia 02/10/2013
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la creació
de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Campdevànol
2.2 Aprovació dels estatuts i d’incorporació de l’Ajuntament de Campdevànol a
l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal
2.3 Aprovació del trasllat de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Campdevànol
2.4 Compromís en relació amb la no tala d’arbres marcats en motiu de la subvenció
obtinguda de la Diputació de Girona en el rodal 8
2.5 Acord de delegació de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Girona
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva de la modificació de
les ordenances reguladores dels tributs i dels preus públics municipals per al 2014
3.2 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicència d’obres de
connexió de clavegueram al carrer Major núm. 39
3.3 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicència d’obres de
construcció de la nova escola Pirineu
4t. Propostes de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
4.1 Ratificació de la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la protecció i
la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès

4.2 Ratificació del Conveni de cessió d’ús de les pistes de tenis i pàdel al Club de Tenis
Campdevànol
5è. Propostes de l’Àrea de Cultura, Festes, Benestar Social, Joventut i Salut
5.1 Adhesió al manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones
6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.
6.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
6.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
6.3.1 Donar compte de l’Informe final dels socorristes de la piscina municipal de
la temporada 2013
6.4 Donar compte dels convenis i contractacions
6.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
6.5 Informació de l’equip de govern per àrees
6.6 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. 6, de 02-10-2013

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

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la
creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de
Campdevànol
ANTECEDENTS
1. En data 23 de febrer de 2007, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’Ordenança
municipal reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament
de Campdevànol.
2. Aquesta Ordenança va ser sotmesa a informació pública durant trenta dies mitjançant
anunci al BOP número 52 de 14/03/2007 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
3. No es varen presentar al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa es va entendre
definidament aprovada en data 23 d’abril de 2007 i publicada íntegrament al BOP número
91 de 08/05/2007.
4. Mitjançant l’annex d’aquesta ordenança es van crear els fitxers següents:
1. Fitxer padró d’habitants
2. Fitxer registre d’entrada i sortida de documents
3. Fitxer gestió econòmica i comptable
4. Fitxer gestió tributària
5. Fitxer gestió de nòmines i personal
6.Fitxer usuaris de serveis municipals

7. Fitxer cementiri municipal
8. Fitxer registre d’animals domèstics i perillosos
5. Mitjançant resolucions de data 11 de febrer de 2008, l’Agència Catalana de Protecció de
Dades va declarar procedent la inscripció dels fitxers següents:
1. Fitxer padró d’habitants. Codi 207212016-W
2. Fitxer registre d’entrada i sortida de documents. Codi 207212014-T
3. Fitxer gestió econòmica i comptable. Codi 207212012-K
5. Fitxer gestió de nòmines i personal. Codi 207212008-V
6.Fitxer usuaris de serveis municipals. Codi 207212006-S
7. Fitxer cementiri municipal. Codi 207212004-J
8. Fitxer registre d’animals domèstics i perillosos. Codi 207212002-B
6. La inscripció del Fitxer de gestió tributària no va ser admesa per no complir allò previst a
l’article 4.2 del Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
FONAMENTS JURÍDICS
1. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal
(en endavant, LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret
fonamental.
2. L’article 20 de l’LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les
Administracions Públiques només poden fer-se per mitjà de disposició de caràcter general
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o Diari Oficial Corresponent.
3. El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal regula les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter
personal.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 4t de l’Annex 1 de l’Ordenança municipal
reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de
Campdevànol, modificant del Fitxer gestió tributària els apartats següents: finalitats i usos,
persones o col·lectius afectats, estructura del fitxer i dades incloses, cessions previstes,
exercici de drets i nivell de seguretat; i s’incorporen els apartats següents: procedència de les
dades, sistema de tractament i transferències internacionals a països tercers. L’apartat 4t de
l’Annex 1 queda descrit de la forma següent:
4. Fitxer gestió tributària
Responsable del fitxer: Ajuntament de Campdevànol
Finalitat i usos: gestió d’impostos, taxes i preus públics municipals. Els usos són per a
portar a terme notificacions, correspondència, informació, liquidació de tributs
Persones o col·lectius afectats: persones obligades tributàriament d’acord amb les
ordenances fiscals municipals
Procediment de recollida de dades: a través de l’imprès de pagament o domiciliació
bancària del mateix
Procedència de les dades: les dades procedeixen directament de la persona
interessada o el seu representant legal o d’altres administracions públiques
Estructura del fitxer i dades incloses: dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms,
DNI, domicili, telèfons), dades de caràcter personal (sexe, estat civil, data i lloc de
naixement, nacionalitat i dades familiars), dades de caràcter social (activitat
professional, béns o serveis rebuts), dades econòmiques i financeres (dades bancàries,
propietats)
Sistema de tractament: parcialment automatitzat

Cessions previstes: Consorci de Recaptació del Ripollès, XALOC Organisme Autònom
de la Diputació de Girona, CONGIAC, AEAT i altres organismes públics esmentats a
l’article 95 de la Llei General Tributària
Transferències internacionals a països tercers: no se’n preveuen
Exercici de drets: Secretaria intervenció de l’Ajuntament de Campdevànol, Plaça
Anselm Clavé, 1, 17530 Campdevànol
Nivell de seguretat: Mitjà
Mesures de seguretat: Descrites en el Document de Seguretat
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de
trenta dies, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’anuncis de la corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Tercer. Un cop aprovat definitivament, notificar aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades per a la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els motius pels quals s’ha de prendre aquest acord els quals consten en els
antecedents.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Aprovació dels estatuts i d’incorporació de l’Ajuntament de Campdevànol a
l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal
ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament de Campdevànol és el propietari de la Sala Diagonal de Campdevànol, espai
públic destinat a l’organització d’activitats culturals.
2. Un dels objectius de l’Ajuntament és la promoció i foment d’activitats culturals i de lleure al
municipi, per la qual cosa impulsa projectes i pactes amb altres administracions i entitats
vinculades a aquestes finalitats.
3. Per al manteniment i desenvolupament d’activitats a la Sala Diagonal de Campdevànol es
pretén crear una associació sense finalitat de lucre en la qual hi participaran tant persones
físiques com jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves
finalitats. Aquesta associació s’anomenarà Associació de Balladors de la Sala Diagonal.
4. Els fins de l’associació seran: promoure, fomentar i difondre l’afecció als balls; gestionar i
dinamitzar la Sala Diagonal de Campdevànol; organitzar, planificar i participar en les
activitats culturals que s’hi realitzin; i aconseguir els recursos necessaris per a la promoció
i, si s’escau, rehabilitació d’aquest espai. Aquests coincideixen plenament amb els que
persegueix l’Ajuntament.
FONAMENTS JURÍDICS

1. Les associacions sense finalitat de lucre venen regulades pel Llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Campdevànol a l’Associació de Balladors de
la Sala Diagonal com a membre fundador, així com aprovar-ne els seus estatuts.
Segon. Nomenar al Sr. Alcalde-President i a la Regidora de Cultura, Festes, Salut, Benestar
Social i Joventut com a representants de l’Ajuntament en l’Associació de Balladors de la Sala
Diagonal.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que aquest acord respon a la reorganització en la gestió de la Sala
Diagonal. Amb l’actual concessionari s’ha acordat per mutu acord la resolució del contracte i
s’ha licitat un nou procediment de licitació per adjudicar el servei del bar. En relació amb la
Sala, l’Ajuntament la gestionarà directament i per a l’organització dels balls de diumenge a la
tarda s’ha cregut convenient la creació d’una associació sense finalitat de lucre on hi
participaran veïns de Campdevànol i l’Ajuntament, que s’anomenarà Associació de Balladors
de la Sala Diagonal. Finalment, destaca que aquesta associació està oberta a tothom qui hi
vulgui participar.
La Sra. López diu que s’abstindran i que romandran molt atents de com evoluciona aquesta
nova forma de gestió de la Sala i el bar.
L’Alcalde afegeix que formaran part de la Junta Directiva de l’Associació l’Alcalde i la Regidora
de Cultura com a vocals.
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 abstencions (PSC-PM).

2.3 Aprovació del trasllat de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Campdevànol
ANTECEDENTS
1. En l’actualitat i des fa anys, la sala de plens de l’Ajuntament de Campdevànol ha estat
ubicada a la plaça Anselm Clavé número 1. Aquesta és una sala que pràcticament només
s’utilitza per a desenvolupar-hi els plens, sense que tingui un altre ús regular i esdevenint
així un espai infrautilitzat.
2. La reorganització administrativa dels Serveis Socials i dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament
fa necessari que s’incrementi l’espai destinat a aquests serveis, que implicarà una
important millora en l’atenció al públic.
3. El Centre Cívic és un edifici municipal de domini públic on s’ubiquen part de les
dependències municipals, que es troba a la plaça Anselm Clavé números 6 i 7 i que,
juntament amb l’edifici ubicat al número 1 de la mateixa plaça, conformen les dependències
de la Casa consistorial.
4. Per a no distribuir els diferents serveis municipals amb atenció al públic en edificis
separats, es creu convenient reubicar la sala de plens de l’Ajuntament a la Sala Polivalent
del Centre Cívic, la qual cosa, a més a més, implicarà una millor eficiència del espais
municipals.

FONAMENTS JURÍDICS
1. Els articles 49 del Reial Decret Legislatiu 781/0986, de 18 d’abril, mitjançant el qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 102 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 85 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals regulen que les sessions del Ple s’han de celebrar a la Casa Consistorial o
seu de la Corporació, la qual cosa implica que s’han de portar a terme en un lloc públic,
que conegui la ciutadania, permanent i que no pugui ser constantment alterat si no és per
un cas de força major. En compliment d’aquesta normativa, s’haurà d’ubicar en un lloc
preferent de la sala de sessions la fotografia de S.M. El Rei.
2. L’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’òrgan competent pot acordar l’obertura
d’un període d’informació pública quan la naturalesa de l’acord així ho requereixi perquè
qualsevol persona física o jurídica interessada pugui presentar les al·legacions o
observacions que consideri oportunes.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar inicialment el trasllat de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Campdevànol a la
Sala Polivalent del Centre Cívic, Plaça Anselm Clavé número 6 i 7 de Campdevànol.
Segon. Obrir un període d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar des de
la seva publicació al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En cas que no es formulin
al·legacions ni reclamacions, aquest acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Un cop aprovat definitivament, publicar l’acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament així
com a les cartelleres municipals i al web i notificar-ho al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte i per fixar la data del trasllat de la sala de plens.
DELIBERACIONS
L’Alcalde exposa que s’ha iniciat una reorganització dels espais de la Casa Consistorial que,
entre altres objectius, es pretén donar més pes al servei de benestar social. L’actual Sala de
Plens és un espai infrautilitizat, ja que pràcticament només s’utilitza una vegada cada dos
mesos, per aquest motiu es creu convenient el trasllat a la Sala Polivalent del Centre Cívic en
la qual, a part de ser més accessible, hi ha elements materials com un projector que poden fer
més dinàmics els plens. Aquesta Sala es muntarà i es desmuntarà cada vegada que hi hagi
Ple. Després de ser consultat, el Departament de Governació no ha mostrat cap objecció a
aquest canvi d’ubicació.
La Sra. López diu que entenen el que es planteja, però creuen que no és suficientment clara i
concisa la reorganització de l’Ajuntament i per aquest motiu s’abstindran.
L’Alcalde manifesta que la reorganització s’anirà portant a terme en funció de les dotacions
pressupostàries, aquest any 2013 s’ha iniciat amb el trasllat de l’arxiu a la biblioteca i demana a
la Sra. López que qualsevol suggeriment que tinguin li traslladi.
La Sra. López li demana que es faci un projecte de quins són els objectius que es volen
assumir i es defineixi clarament per poder consensuar la reorganització.
L’Alcalde diu que els convocarà en una reunió per acabar de perfilar la proposta.

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 abstencions (PSC-PM).

2.4 Compromís en relació amb la no tala d’arbres marcats en motiu de la
subvenció obtinguda de la Diputació de Girona en el rodal 8
ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament és propietari de la finca “Baga de Grats (CUP 90)” en la qual té previst
realitzar un aprofitament silvícola autoritzat o ordenat d’acord amb l’instrument d’ordenació
forestal.
2. L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut per actuacions en matèria
forestal, la qual ha atorgat un ajut de 2.613,75 euros per deixar, en els aprofitaments
silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea, en una superfície de
20,50 ha per tal d’afavorir les espècies que en depenen.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. El Ple es compromet de forma indefinida a no tallar els 205 arbres marcats
específicament amb motiu de la subvenció obtinguda per la Diputació de Girona en el rodal 8
d’acord amb la sol·licitud d’ajut formulada i a permetre l’accés a la finca del personal tècnic de
la Diputació de Girona per a que pugui fer el seguiment de l’evolució del bosc on es troben
situats els peus marcats.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
2.5 Acord de delegació de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos a favor
de la Diputació de Girona
El Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, en data 24 de setembre de 2010, va acordar delegar
al Consell Comarcal del Ripollès la facultat de gestió, liquidació i recaptació de les multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, així com les sancions administratives, de conformitat
amb allò que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals. El mateix acord de Ple establia que la delegació
entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva acceptació i estarà vigent fins el 31 de
desembre de 2011, restant tàcitament prorrogada, per períodes anuals, cas que cap de les
parts manifesti expressament la seva voluntat en contra.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), article
36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques
prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres administracions
poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves competències.

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori
de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que un
adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest
municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la
legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen
realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant
XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària. Aquest acord comportarà la signatura d’un
conveni que reculli totes i cadascuna de les delegacions realitzades, en relació amb els serveis
que XALOC prestarà i que comporten actuacions en matèria de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d’ingressos de dret públic, així com la assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.
PROPOSTA D’ACORD:
Primer. Revocar la delegació formulada al Consell Comarcal del Ripollès la facultat de gestió,
liquidació i recaptació de les multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, mantenint la
delegació de les sancions administratives
Segon. Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i
d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que s’incorpora al present
acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS
Expedients sancionadors per
infraccions de la normativa de
trànsit viari

GESTIÓ

X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

X

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos
d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Tercer. En virtut del conveni subscrit entre Xaloc i la Federació Espanyola de municipis
(FEMP), autoritzar a NIVI GESTIONES ESPAÑA SL entitat adjudicatària del Servei que ofereix
la FEMP als seus associats per a la gestió de cobraments a l’estranger de sancions en matèria
de trànsit a titulars i conductors de vehicles amb domicili fora d'Espanya, a fi d’obtenir les dades
necessàries per tal de poder tramitar els expedients sancionadors per les infraccions comeses
en el municipi.
Quart. La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys. Transcorregut aquest
termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol
d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb
una antelació mínima de sis (6) mesos.
Cinquè. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord
comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació
de Girona.
Sisè. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la
normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del

que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la
gestió dels serveis atribuïts.
Setè. Aprovar la minuta de conveni que s’haurà de formalitzar entre l’Ajuntament i la Diputació
de Girona, i que s’adjunta com Annex II.
Vuitè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès i a la Diputació de Girona
perquè efectuï l’acceptació de la delegació conferida.
Novè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del
TRLRHL.
Desè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
DELIBERACIONS
L’Alcalde exposa els antecedents d’aquest acord i destaca el fet que aquesta delegació
permetrà una prestació informatitzada de la gestió de les multes a través d’un PDA, tal i com es
fa a Ribes de Freser i a altres ajuntament de la comarca. Entén que aquest és un sistema més
plural, àgil i informatitzat.
La Sra. López diu que la gestió dels tributs s’ha de fer des del lloc més proper possible i el
Consorci de Recaptació fa una gran tasca, però votaran a favor perquè entenen que és un
sistema millor i més modern.
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 Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva de la modificació
de les ordenances reguladores dels tributs i dels preus públics municipals per al
2014
ANTECEDENTS
1. El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 2 d’octubre de 2013, va acordar, entre
d’altres coses, l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals i
l’Ordenança General de preus públics per l’exercici 2014, i acordà obrir un termini
d’exposició pública de l’expedient perquè tothom que hi tingués algun interès pogués
presentar al·legacions.
2. El termini d’exposició al públic ha estat de trenta dies hàbils, i s’inicià al dia següent de la
publicació de l’anunci al BOP. L’anunci de l’exposició pública es publicà al BOP i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament el dia 11 d’octubre de 2013, per la qual cosa l’exposició al públic
s’inicià el dia 12 d’octubre i ha finalitzat el dia 18 de novembre.
3. Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions les quals es resumeixen i contesten
seguidament:
Al·legació núm.1 – presentada per el Sr. Ismael Morer Guitart:
• Proposa una modificació en una tarifa de l’ordenança núm.20 reguladora de la taxa per
la prestació del servei de gestió de residus municipals, de forma següent:
o Locals que es troben fora de funcionament 10 €

Al·legació núm.2 – presentada per l’empresa ASMITEC:
• Proposa modificacions en l’ordenança núm.3, reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques, de forma següent:
o Modificació de l’actual coeficient de situació del 2,30 al 1,15.
o Introducció d’una bonificació del 50% sobre la quota per a empreses amb una
plantilla de menys de 25 treballadors, prenent com a base de referència la mitja
de treballadors de l’exercici anterior al de l’aplicació de la bonificació (per
exemple, per a la quota de l’IAE de 2014, la mitja de treballadors de 2013)
Al·legació núm.3 – presentada per el Club de Tennis Campdevànol:
• Proposa modificació de l’apartat 2n de l’article 4t, quotes tributàries, de l’ordenança
fiscal núm.15, reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives
municipals, pel següent:
o 2- Utilització pistes de tennis:
Socis individual (2 jugadors)
3 €/hora
Socis dobles (4 jugadors)
4 €/hora
No socis individual (2 jugadors)
8 €/hora
No socis dobles (4 jugadors)
10 €/hora
Fitxa de llum per cada mitja hora
1€
Utilització pistes de pàdel:
Socis
No socis
Fitxa de llum per cada mitja hora

2 €/per persona
4 €/per persona
1€

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’aprovació i les modificacions proposades a l’Ordenança general i a les Ordenances fiscals
reguladores dels impostos són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les
corporacions locals en matèria d’ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò
previst, entre d’altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLHL), i
s’ajusten a la regulació que per aquests tributs determinen els articles d’aquesta norma.
2. Els apartats 1 i 2 de l’article 16 del TRLHL disposen que els acords de modificació de les
ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest
cas i veient l’annex, consta d’una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es
modifica.
3. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
4. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és el
ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per
majoria simple.
5.

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del TRLHL, l’article 111 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l’Alcalde proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

PROPOSTA D’ACORDS
Primer. Desestimar l’al·legació formulada pel Sr. Ismael Morer Guitart atès que l’ordenança ja
preveu una quota tributària menor per als locals que es troben fora de funcionament.

Segon. Desestimar l’al·legació formulada per ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA
INDUSTRIAL, SL atès que l’ordenança número 3 no ha estat modificada per l’acord d’aprovació
provisional i, per tant, no està subjecta a informació pública.
Tercer. Desestimar l’al·legació formulada pel CLUB DE TENNIS CAMPDEVÀNOL atès que
l’ordenança número 15 no ha estat modificada per l’acord d’aprovació provisional i, per tant, no
està subjecta a informació pública i, alhora, iniciar l’expedient de modificació d’aquesta
ordenança segons l’acord sisè.
Quart. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2014 i següents, les modificacions de les
ordenances fiscals reguladores de tributs i dels preus públics següents:
ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 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
Aquestes modificacions es detallen a l’annex III que s’acompanya.
Cinquè. Publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació introduïda a les ordenances,
les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació, assenyalant que contra aquesta aprovació es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província.
Sisè. Aprovar provisionalment, les modificacions de l’ordenança fiscal núm. 15. Reguladora de
la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, següents:
•

Es modifica l’apartat 2 de l’article 4t, quota tributària, pel següent:
o 2- Utilització pistes de tennis:
Socis individual (2 jugadors)
Socis dobles (4 jugadors)
No socis individual (2 jugadors)
No socis dobles (4 jugadors)
Fitxa de llum per cada mitja hora

3 €/hora
4 €/hora
8 €/hora
10 €/hora
1€

Utilització pistes de pàdel:
Socis

2 €/per persona

No socis
Fitxa de llum per cada mitja hora

4 €/per persona
1€

Setè. EXPOSAR al públic l’acord precedent 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.
Vuitè. Publicar l’acord definitiu i el text integrat de les modificacions previstes a l’acord quart, les
quals entraran en vigor l’1 de gener de 2014 i, si no es presenten al·legacions ni reclamacions,
un cop aprovada definitivament, publicar la modificació introduïda a l’ordenança fiscal núm. 15.
Reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals, la qual
entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació definitiva i regira mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Novè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, de conformitat amb allò que preveu
l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord i així com les al·legacions presentades
durant el termini d’informació pública, manifestant que s’han de desestimar pels motius
exposats en la proposta dels acords. En relació amb l’al·legació formulada pel Club de Tennis,
tot i que es desestima, s’acorda inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de l’ús de
les instal·lacions esportives d’acord amb la seva proposta i iniciar una nova informació pública
en relació amb aquesta.
La Sra. López diu que creuen que hi ha al·legacions molt de fons, que caldria fer un estudi
més detallat i que per aquest motiu s’abstindran.
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 abstencions (PSC-PM).

3.2 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicència d’obres de
connexió de clavegueram al carrer Major núm. 39
ANTECEDENTS
1. En l’expedient de llicència d’obres consta la petició presentada pels senyor Ramon Viñas i
Tubau, de bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a la
llicència sol·licitada per a unes obres consistents en realitzar un clavegueram nou per a
l’immoble situat al carrer Major núm. 39 d’aquest municipi, segons exp. núm. 6.7/183/2013.
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 aquest cas concorren les circumstàncies 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 de l’immoble situat al carrer Major núm. 39 a la xarxa
general de clavegueram, amb llicència núm. 6.7/1-83/2013, concedida per resolució de data
24/09/2013, 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 a partir de l’1 de gener de 2014 aquest tipus d’obres ja quedaran
automàticament bonificades fruit de la modificació de les ordenances fiscals, però en els
expedients iniciats cal procedir a l’aprovació expressa per part del Ple.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3.4 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicència d’obres
de construcció de la nova escola Pirineu
ANTECEDENTS
En l’expedient de llicència d’obres núm. 6.7/1-112/13, consta la petició presentada pel director
dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de
bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a la llicència
sol·licitada per a les obres de construcció de la nova escola Pirineu, situada al carrer Puigmal
d’aquest municipi.
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 aquest cas concorren les circumstàncies previstes a les ordenances municipals, atesa
la finalitat d’utilitat pública i interès general que suposa aquesta construcció.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Declarar les obres de construcció de la nova escola Pirineu, amb núm. d’expedient
6.7/1-112/2013, d’especial interès i utilitat municipal en atenció a les circumstàncies socials i
d’utilitat pública que hi concorren.

Segon. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a les esmentades obres.
Tercer. 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 informa que el projecte bàsic per a la construcció de la nova escola ja és a
l’Ajuntament perquè sigui emesa la llicència d’obres i el Departament d’Ensenyament ha
demanat la bonificació tant de l’ICIO com de la taxa de llicències urbanístiques. Aquesta és una
actuació amb una finalitat d’utilitat pública i interès general indubtable i, per aquest motiu, es
proposa la bonificació. Finalment, manifesta que properament arribarà el projecte executiu.
La Sra. López diu que votaran a favor, però consideren que el projecte va molt endarrerit ja
que esperaven que el projecte executiu arribés a finals de setembre.
L’Alcalde diu que val més tard que mai i que tot i que no han entregat el projecte dins de les
fases prevista, la voluntat del Departament és iniciar les obres a finals de 2014.

VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4t. Propostes de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
4.1 Ratificació de la modificació dels estatuts reguladors del Consorci per a la
protecció i la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès
ANTECEDENTS
1. En sessió plenària del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural
del Ripollès de 18 de setembre de 2013, s’aprovà inicialment la modificació dels estatuts
reguladors del Consorci publicats en el DOGC número 5616, de 27 d’abril de 2010,
concretament els articles 7, 5.a), 10 i 15.2a).
2. L’Ajuntament de Campdevànol forma part del Consorci.
FONAMENTS JURÍDICS
1. D’acord amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple de l’Ajuntament ha de ratificar aquesta
modificació en els mateixos termes que en el procediment l’aprovació.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural, d’acord amb el text incorporat a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant inserció d’anunci al BOP de Girona, al
DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer. Donar audiència de forma simultània als interessats.

Quart. Encarregar al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural per tal
que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència, així com
procedeixi a la publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts.
Cinquè. Considerar definitivament aprovat l’expedient en cas que durant el període d’informació
pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
Sisè. Donar trasllat d’acord acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès
Natural als efectes oportuns.
DELIBERACIONS
L’Alcalde fa un resum de les modificacions dels estatuts del Consorci i en especial destaca
que hi haurà dos vicepresidents, un de cada vall.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4.2 Ratificació del Conveni de cessió d’ús de les pistes de tenis i pàdel al Club de
Tenis Campdevànol
ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament de Campdevànol i el Club de Tennis Campdevànol l’any 1988 varen signar un
conveni de gestió de les instal·lacions de tennis. L’any 2011, signaren un nou conveni en
relació amb la construcció d’una pista de pàdel, les despeses de construcció de la qual van
ser assumides per ambdues parts. Aquest any 2013 s’ha construït una segona pista de
pàdel, les despeses de la qual també han estat assumides per ambdues parts.
2. És d’interès de l’Ajuntament i del Club de Tennis regular de nou la gestió de les
instal·lacions de les pistes de tennis, així com de les pistes de pàdel, per adaptar-les als
termes en què actualment s’estan gestionant aquestes instal·lacions.
3. Per regularitzar aquesta situació, la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2013, va
aprovar la signatura d’un conveni de cessió d’ús de les pistes de tennis i pàdel, la proposta
del qual consta a l’expedient.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Ratificar la formalització del conveni de cessió d’ús de les pistes de tennis i pàdel a
favor del Club Tennis Campdevànol, per tal que gestioni l’ús de les instal·lacions tenint en
compte les previsions del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives de Campdevànol,
publicat al BOP núm. 110 de 7/06/2012 o aquell que el substitueixi.
Segon. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. García, regidor d’Esports.
El Sr. García explica els antecedents d’aquest acord i que degut a les incorporacions de noves
pistes i d’obrir la possibilitat que el Club pugui contractar professionals externs, s’ha cregut
convenient actualitzar el conveni existent fent-ne un de nou.
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, Joventut i Salut
5.1 Adhesió al manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones
Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens obliga a
esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència física,
violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot
manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament sexual
i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital
femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la violència
contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la
dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú: la
violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, les
intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que la
sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en
molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les
causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball coordinat i
transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents.
Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat,
dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat
civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles persones que
individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.
És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista amb
actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en la
població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions desiguals.
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones
sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.
D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la
violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en
l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i
l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixin
l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat constatable que en l’àmbit
educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de l’educació no formal, existeix una bona
oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la violència masclista.
L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els
elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la
violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes s’han de
comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat.
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això, seguirem
treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d’avui, i també les
generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.

DELIBERACIONS
La Sra. Bardulet llegeix el manifest.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió
plenària
18/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
23/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
26/092013
26/09/2013
26/09/2013
30/09/2013
01/10/2013
01/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
07/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
10/10/2013
11/10/2013
11/10/2013

Traspàs concessió nínxol a favor d’Antònia Vital.
Arxiu expedient neteja vegetació solars a l’Av. Barcelona.
Pròrroga llicència obres reforma i ampliació Cal Perris.
Rescat concessió nínxol 621, 2 de la via de Sant Llorenç.
Imposició multes coercitives tràmit comunicació transmissió activitat bar-restaurant
El Martinet.
Traspàs concessió nínxol a Juana León i altres.
Adjudicació contracte obres a la piscina municipal.
Reconeixement trienni a Gemma Rusiñol.
Gratificacions nòmina agost.
Concessió obres a Ramon Viñas per clavegueram nou.
Concessió obres a José Marín per substitució teules.
Concessió obres a PAGESI SL per instal·lació portal accés finca El Casals
Concessió llicència obres a Sandra Suades per substitució porta d’accés.
Liquidacions plus vàlues.
Aprovació pagament concurs pintura ràpida festa major.
Anul·lació butlleta denúncia trànsit.
Exempció IVTM a Francsico Ibáñez.
Exempció IVTM a Rosa Espelt.
Arxiu expedient neteja pati al carrer Pompeu Fabra 13.
Autorització companyia Pas de Deux a ocupar via pública per espectacle.
Traspàs concessió nínxol a favor de Maria Lacón.
Liquidacions ocupació via pública
Modificació de pressupost 8/13.
Traspàs concessió nínxol a favor d’Esperanza Bo.
Concessió llicència obres a LERSA per substitució suports de formigó en línia BT.
Concessió llicència obres a Lluis Juanuix per col·locació d’una placa d’onduline en
paret mitgera.
Concessió llicència obres a Enrica Vilalta per arranjament balcons.
Concessió llicència obres a Leandro Colom per arranjament coberta.
Concessió llicència obres a GAS NATURAL per obertura de cala.
Concessió llicència obres a GAS NATURAL per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Daniel Escalé per col·locació tires protecció coloms.
Concessió llicència obres a Jordi Martí per arranjar paviment.
Concessió llicència obres a GAS NATURAL per obertura de cala.
Adjudicació contracte obres a Joprada SL per reparacions cementiri.
Expedient sancionador multes trànsit.
Traspàs concessió nínxol a favor de Marc Garcia Flores.
Ordre execució manteniment antic edifici oficines Comforsa situat al carrer
Puigmal.
Liquidació utilització sala Diagonal grup Virus.
Compensació deute Consorci Recaptació i Pere Castañer.

15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
17/10/2013
18/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2013
25/10/2013
22/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
25/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
28/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
09/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013

Incoació expedient protecció legalitat urbanística per obres sense llicència a Neida
SL.
Requeriment esmena documentació llicència ambiental a Labplast SL.
Concessió llicència obres a GIACSA per instal·lació d’escomesa contra incendis.
Rescat de la concessió de nínxol de Sara Padrós Anfruns.
Autorització celebració prova atlètica dins el programa Jocs Esportius Escolars de
Catalunya.
Serveis mínims vaga 24 d’octubre.
Ordre execució neteja vegetació solar a Servihabitat XXI, SAU.
Modificació rebut escombraries a David Barrio de Gea.
Concessió obres a Lluïsa Vidal per rejuntar pedra.
Incoació protecció legalitat urbanística i suspensió obres a Joan Villaró Orriols.
Desafectació del domini públic el vehicle GI5422AK.
Gratificacions nòmina octubre.
Aprovació relació de factures.
Expedient sancionador multes trànsit.
Baixa servei escombraries comercials a nom de Lluïsa Subirana Sadurní.
Concessió llicència obres a Ramon Aymerich per arrebossat partes i altres.
Concessió llicència obres a Maria Morera per substitució tanca.
Concessió llicència obres a Adrià Palomo per canviar material de barra de bar.
Concessió llicència obres a Comforsa per fer perforacions per sondeigs.
Desestimació al·legació sanció trànsit Candido Andreu Salas.
Reconeixement segon trienni d’antiguitat a M. Carme Castelló.
Reconeixement segon trienni d’antiguitat a Francisco Motos.
Traspàs concessió nínxol a favor de Gloria Llamas.
Traspàs concessió nínxol a favor de Montserrat Dordas.
Traspàs concessió nínxol a favor de Carmen Fossas.
Imposició multes coercitives per incompliment del tràmit de comunicació activitat
al bar restaurant el Martinet.
Liquidacions plus vàlues.
Aprovació prèvia i estudi d’impacte paisatgístic d’un parc d’aventura forestal al
terme de Campdevànol.
Retirada vehicle abandonat de la via pública a nom d’Albert Fors.
Sol·licitud autorització neteja llera riu Freser.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cata.
Concessió llicència obres a Carmen Ruiz per repassar esquerdes.
Concessió llicència obres a Forn Cal Roca per enderrocar forn.
Concessió llicència obres a Lluïsa Vidal per tancament de finca.
Concessió llicència obres a Alberto Vergés per reforma habitatge.
Concessió llicència obres a Jordi Saborit per a extracció d’àrids.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Damià Murgou.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Joan Murgou.
Concessió llicència obres a Marc Puig per posar paviment al garatge.
Concessió llicència obres a Pere Casals per arranjaments garatge.
Comunicació treballs de pintat de façana per part de Telefónica.
Requeriment incompliment llicència obres a Montserrat Martínez.
Sancions trànsit.
Ratificació sanció trànsit al·legació Francisco Macarron.
Concessió llicència tinença gos perillós a Jesús Galvez.
Contractació tancaments de contenidors a Botanicus Kit Garden SL.
Baixa servei escombraries baixos Pl. Dansa 9.
Traspàs concessió nínxol a favor de M. Rosa Domingo.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Pedro Xarles.
Traspàs concessió de nínxol a favor d’Antonio Fernández Bermúdez.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Dolores i Luisa Rodríguez.
Sol·licitud subvenció despeses llar d’infants.
Sancions trànsit.
Denegació recepció primera fase urbanització polígon Pla de Niubó.

11/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
18/11/2013
18/11/2013

Aprovació relació de factures.
Transmissió llicència parada mercat a Marta Rodríguez.
Sol·licitud de subvenció treball als barris contracte Sandra Bartés.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Núria Esteve.
Traspàs concessió de nínxol a favor de M. Mercè Martí.
Concessió llicència obres a David Sadurní per posar paviment de gres.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Carme Manaut.
Traspàs concessió de nínxol a favor de M. Carme Terradellas.
Arxiu expedient neteja vegetació solars.
Baixa del padró d’habitants per caducitat de Mouha Toufik.

El Ple en queda assabentat.

6.2 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. 18 de setembre de 2013
Núm. 19 de 2 d’octubre de 2013
Núm. 20 de 16 d’octubre de 2013
Núm. 21 de 23 d’octubre de 2013, sessió extraordinària
Núm. 22 de 30 d’octubre de 2013
El Ple en queda assabentat.

6.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
6.3.1 Donar compte de l’Informe final dels socorristes de la piscina municipal de
la temporada 2013
El Sr. Garcia fa un resum de l’informe de Catwas, l’empresa que ha executat el servei de
socorrisme de la piscina municipal l’estiu de 2013.
La Sra. López agreix l’explicació i destaca la necessitat i importància d’aquest equipament per
al municipi.
El Ple en queda assabentat.
6.4 Donar compte dels convenis i contractacions
6.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos
mesos
L’Alcalde fa un resum de les contractacions i convenis següents:
•
•
•
•

Exp.: 6.5/3/2013, contracte menor de les obres de reparació del paviment de formigó al
cementiri municipal adjudicat a Construccions Joprada, SL
Exp.: 6.5/2/2013, contracte menor de les obres de reparació de l’edifici de l’antic
escorxador i la piscina municipal adjudicat a Construccions Páez i Costa, SL
Exp.: 1.4.6/19/2013, contractació subministrament i instal·lació de tancaments de
contenidors adjudicat a Botanicus Kit Garden, SL
Exp.: 1.4.6/20/2013, contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de bar
de la Sala Diagonal de l’Ajuntament de Campdevànol informa que el dia 10 de
desembre finalitza el termini de presentació d’ofertes

•

Convocatòria concurs per a l’adjudicació de 24 llicències d’ús dels horts urbans de
l’Ajuntament de Campdevànol informa que el dia 22 de desembre finalitza el termini de
presentació de sol·licituds

El Ple en queda assabentat.
6.5 Informació de l’equip de govern per àrees
L’Alcalde informa del següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informa que va tenir una reunió a la Delegació de Girona de Donants de sang i li van
comentar que la persona que fins ara se n’ocupava deixa el càrrec per motius personals i
s’està buscant algú per substituir-la.
Informa de diverses reunions mantingudes amb la Unió de Botiguers per a l’organització
de la Fira de Nadal.
Informa que ha mantingut una reunió amb els propietaris de la finca El Martinet per
diverses actuacions que cal portar a terme per l’adequació de l’espai per a horts urbans.
Informa de la visita al Consell de l’Audiovisual per tractar l’assumpte de la ràdio municipal.
Informa de la reunió mantinguda al Parlament amb alguns dels diputats provisions i la
consellera d’Ensenyament.
Informa de la visita al Municipalia de Lleida.
Informa que es va reunir amb el Director de la Cultura Popular per tractar l’estat de
l’expedient de la declaració de la dansa com a patrimoni festiu.
Informa de la reunió mantinguda amb el nou titular del Jutjat de 1a instància i instrucció de
Ripoll.
I, finalment, informa de les reunions mantingudes amb els veïns del Carrer de la Fulla per
al clavegueram.

6.6 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
− Pregunta en relació amb la denegació de la recepció de la primera fase del Pla de Niubó i
el motiu pel qual es van retirar les tanques d’accés que ha fet que molts vehicles que van
al Torrent hi aparquin.
− Demana per com s’ha gestionat la coincidència de la Fira de Nadal de Ripoll amb la de
Campdevànol.
− Informa que presentaran una proposta de modificació de les parades del mercat.
− Demana a la regidoria de barris que s’intenti trobar una solució al Carrer Puigmal, atès que
hi ha un retranqueig a la vorera que ha provocat vàries caigudes.
− Finalment, demana sobre l’estat en què es troba la seva instància de proposta de millora de
la seguretat vial.
L’Alcalde respon el següent:
− En relació a l’última de les qüestions, es va traslladar la instància als serveis tècnics
municipals perquè l’estudiessin i tan aviat com es disposi de l’informe li farà arribar.
− En relació amb la incidència del Carrer Puigmal, diu que en prenen nota per a reparar-ho.
− En relació amb la coincidència de la Fira de Nadal de Ripoll amb la de Campdevànol,
informa que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament de Ripoll i els han comentat que
l’Ajuntament pràcticament no hi participa, per això, s’ha traslladat la queixa a la Unió de
Botiguers de Ripoll i l’any que ve s’intentarà consensuar.
− I en relació amb la denegació de la recepció de la primera fase del polígon industrial del Pla
de Niubó, recorda que al 2009 havien d’haver finalitzat les dues fases i hores d’ara creiem
que s’ha de recepcionar el polígon sencer, no sols una fase. A més, s’hi estan portant a
terme activitats no autoritzades i cal una solució integral. L’Ajuntament ha de denegar la
recepció, l’aval existent no és suficient per a finalitzar tota l’obra i per això no es
recepcionarà fins que no es finalitzin les dues fases. Finalment, informa que el polígon és
de propietat privada i la propietat va treure les barreres d’accés però no a petició de
l’Ajuntament, sinó per voluntat pròpia.

La Sra. López demana que en el proper pressupost s’inclogui una inversió per al vestuari de la
dansa.
L’Alcalde li diu que ja està previst el nou vestuari i li consta que la regidora de Cultura l’ha
encarregat.

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 I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:
•

Delegació de la gestió i recaptació (voluntària i executiva) dels expedients
sancionadors (infraccions de la normativa de trànsit viari)

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació
voluntària i l’executiva, de les multes i sancions imposades per infraccions de la normativa de
trànsit i seguretat viària i d’altres ordenances municipals, i implica, a títol enunciatiu i no
limitador, l’exercici de les funcions següents:
a) Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i, en el seu cas, a la consulta del registre de vehicles de
la Direcció provincial de trànsit o a qualsevol altre registre on consti la titularitat dels
vehicles no inscrits a Espanya.
b) Notificar les denuncies formulades.
c) Notificar les sancions imposades per l’Alcalde, o òrgan municipal competent.
d) Expedir provisions de constrenyiment.
e) Recaptar en període voluntari i executiu les multes per infraccions de transit vial i/o
altres sancions.
f) Liquidar interessos de demora.
g) Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
h) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
i) Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
j) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determini, les
dades relatives a les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als
efectes previstos a l’article 82 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març,
pel qual s’aprova el test articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària
k) Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament
l) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

ANNEX II
CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ D’INGRESSOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu President, Il·lm. Sr. _______________, assistit
pel Secretari General de la Corporació, Sr. ____________________________.
AJUNTAMENT DE ______________, representat pel seu Alcalde-president, Il·ltre. Sr.
________________, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. _______________________.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- L’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o
atribuïdes per delegació.
De conformitat amb allò que estableix l’article 106.3 de la LRBRL i l’article 7 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
(en endavant TRLRHL), la Diputació de Girona podrà realitzar, per delegació de les entitats
locals integrades en el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació de
tributs i restants ingressos de dret públic.
L’article 8 del TRLRHL, estableix que les administracions tributàries col·laboraran en tots els
ordres en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i preveu mecanismes de col·laboració
entre elles.
II.- L’Ajuntament de _______________ està interessat que la Diputació de Girona realitzi per
delegació determinades funcions relatives als seus ingressos de dret públic. Amb aquesta
finalitat i a l’empara del que preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, (en
endavant LRJAPPAC) i 7.1 del TRLRHL, el Ple de la Corporació municipal en sessió que va
tenir lloc el dia _________________ va adoptar acord de delegació a favor de la Diputació de
Girona, i va aprovar la proforma del present conveni.
III.- La Diputació de Girona, per acord plenari de _______________ ha acceptat la delegació de
l’Ajuntament de ________________.
IV.- Ambdues institucions formalitzen el present conveni de delegació, segons el que preveuen
l’article 4 de la LRJAPPAC i articles 7 i 8 del TRLRHL, i estableixen els següents
PACTES
Primer. OBJECTE
Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de Girona, de
les facultats de gestió i recaptació d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de
_________________, amb l’abast i contingut establerts als acords plenaris de les respectives
corporacions, i d’acord amb la següent taula :
TIPUS D'INGRÉS
Expedients sancionadors per
infraccions de la normativa de

GESTIÓ
X

RECAPTACIÓ
Voluntària
Executiva
X

X

trànsit viari
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom local creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos
d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
L’exercici de les competències que són objecte de delegació comprenen, a títol enunciatiu i no
limitatiu, d’acord amb la relació prevista en el Pla de Serveis per a la realització per part de
XALOC de les facultats delegades pels ajuntaments en matèria de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, les funcions següents: aquí posar-hi la
llista de les funcions que hi ha a l’Annex I en funció de quin sigui l’abast de la delegació
Segon. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL PER A EXERCIR LES FACULTATS
DELEGADES I PROCEDIMENT ESTABLERT A L’EFECTE
L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments i tràmits relatius a la gestió
tributària que s’estableixen al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a la Llei
general tributària, així com a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en l’organisme
autònom de gestió d’ingressos de dret públic de la Diputació de Girona (XALOC)
Tercer. INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
La Diputació de Girona percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi
d’atendre per la prestació integral dels serveis derivats de la signatura del present conveni,
l’import que resulti de l’aplicació de la tarifa de l’ordenança fiscal de la Diputació de Girona que
regula la taxa per la prestació de serveis encomanats a XALOC.
Quart. RENDICIÓ DE COMPTES
La Diputació de Girona rendirà comptes de la gestió recaptadora, d’acord amb el que preveu la
normativa interna de XALOC, almenys una vegada a l’any.
Cinquè. LIQUIDACIONS I TRANSFERÈNCIES
Liquidacions i transferències
Amb caràcter general, XALOC practicarà liquidacions de la recaptació en el mes següent al de
la finalització de cada període de cobrament, i ingressarà a les entitats delegants la quantitat
resultant després de deduir l’import de la taxa per la prestació dels serveis de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic segons correspongui.
Durant el primer trimestre de l’exercici següent al que s’hagin efectuat les liquidacions de la
recaptació, XALOC practicarà el compte anual de recaptació.
Sisè. PRERROGATIVES I DRETS DE L’ORGANISME
Durant la vigència del present conveni, la Diputació de Girona, a través de XALOC, tindrà els
drets següents:
− percebre les quantitats establertes al pacte Tercer (taxes/tarifes)
− percebre del contribuent les costes originades per la tramitació del procediment de
constrenyiment
− percebre de l’Ajuntament les costes originades pel procediment executiu, degudament
justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’ens creditor
Setè. EXERCICI DE LES FACULTATS DERIVADES DE LA DELEGACIÓ
1. XALOC custodiarà i arxivarà, bé en suport paper o per mitjans informatitzats, els documents i
les dades que acreditin les seves actuacions i que siguin necessaris per a resoldre actuacions i
reclamacions en matèria de gestió i recaptació.
2. Per a la prestació dels serveis a l’Ajuntament descrits en el text del Conveni, XALOC tractarà
les dades de caràcter personal en qualitat d’encarregat del tractament d’acord amb el que
estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de

desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999. El tractament s’efectuarà d’acord amb les
condicions següents:
2.1. Les dades objecte de tractament correspondran a persones físiques relacionades
afectades o interessades en els procediments derivats de les funcions objecte de delegació
descrites en el present conveni. Les dades no s’aplicaran ni utilitzaran amb finalitats
diferents a les descrites en el present Conveni.
2.2. L’Ajuntament posarà a disposició de XALOC la informació i dades que obrin en el seu
poder i siguin necessàries per a l’exercici d’aquestes funcions. Les dades objecte de
tractament correspondran a:
- Fitxer o dades del Padró d’habitants, de nivell de seguretat bàsic
- Fitxers o dades de Gestió tributària i recaptació, de nivell de seguretat mitjà.
2.3. XALOC complirà les mesures de seguretat de nivell bàsic i mitjà segons correspongui
a cada fitxer, previstes a l’esmentat Reial Decret 1720/2007. Informarà al seu personal del
deure de secret que l’afecta en el tractament d’aquestes dades. XALOC adoptarà les
mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les
dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, sostracció, tractament o accés
no autoritzat. L’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment a XALOC que acrediti
degudament el compliment de les citades mesures de seguretat.
2.4. Quan el tractament de les dades per part de XALOC es porti a terme en els locals,
equips o sistemes de XALOC seran d’aplicació els protocols de treball i mesures de
seguretat previstes en el document de seguretat de XALOC. En el cas que el personal de
XALOC tracti les dades en els locals, equips o sistemes de l’Ajuntament es seguiran les
instruccions de l’Ajuntament i les mesures que figurin en el seu document de seguretat.
2.5. En el cas que es posi fi a la delegació, d’acord amb el pacte vuitè del present Conveni,
les dades que estiguessin sota custòdia de XALOC seran eliminades en la seva totalitat o
lliurades a l’Ajuntament o bé lliurades a un tercer segons indiqui l’Ajuntament a XALOC.
Aquesta obligació afectarà els diferents suports o documents on puguin figurar: bases de
dades, fitxers temporals, còpies de seguretat, suports en paper, etc. No obstant XALOC
podrà conservar còpies de les dades degudament bloquejades mentre es puguin derivar
responsabilitats de la seva relació amb l’Ajuntament.
2.6. XALOC, actuant per compte de l’Ajuntament, podrà atendre les sol·licituds de l’exercici
dels drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació per part dels interessats
o afectats. A petició de l’Ajuntament l’informarà d’aquestes actuacions.
2.7. XALOC podrà encarregar treballs de caràcter tècnic a empreses o entitats
especialitzades que puguin oferir-li suport o assistència per al compliment de les funcions
assumides en el present Conveni. Quan la prestació d’aquests serveis comporti el
tractament de dades de caràcter personal XALOC haurà de signar prèviament amb
aquestes empreses un contracte que estableixi les mesures a adoptar i la resta de
condicions necessàries per a garantir la confidencialitat i disponibilitat de les dades en els
termes i amb el contingut establert a l’art. 12.2 de l’esmentada Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre.
Vuitè. VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ
La delegació objecte d’aquest conveni tindrà efectes a partir de la data de l’acord d’acceptació
per part del plenari de la Diputació de Girona i durant un període de quatre (4) anys, de
conformitat amb allò que s’estableix a l’acord de delegació adoptat per l’Ajuntament.
Transcorregut aquest termini inicial, la delegació s’entendrà prorrogada tàcitament any a any si
cap de les dues parts no comunica la decisió de deixar-la sense efecte amb una antelació
mínima de sis (6) mesos; que s’haurà de formalitzar pel mateix òrgan i procediment amb què es
va adoptar l’acord de delegació.

Novè. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ
Si, amb posterioritat a la signatura del Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió i
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Girona, s’ampliés o modifiqués el contingut de
la delegació esmentada, un cop adoptats els acords plenaris corresponents, es completarà el
Conveni formalitzat inicialment afegint-hi la certificació dels nous acords com a Annexos.
En aquest cas, s’entendrà iniciat novament el termini de vigència de quatre anys de totes les
facultats objecte de la delegació, des de la data d’acceptació de l’ampliació o de la nova
delegació.
Desè. CAUSES D’EXTINCIÓ
Seran causes d’extinció del present Conveni les següents:
1. la manca de pròrroga d’acord amb el que preveu el punt anterior
2. l’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona
3. la denúncia de qualsevol de les parts manifestada formalment
4. l’incompliment de les seves clàusules
5. qualsevol altra determinada en la legislació vigent

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc/llocs
que s’assenyalen, i amb la data corresponent a la de la signatura per part de la Diputació de
Girona.

(lloc) ________________

Girona, _______________

Per l’Ajuntament de ____________,
L’Alcalde/ssa-President/a,

Per la Diputació de Girona,
El President,

<nom i cognoms>

<nom i cognoms>

El/la Secretari/a,

El Secretari General,

<nom i cognoms>

<nom i cognoms>

ANNEX III. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES
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

9€/DIA

70 € FIX

79,00€

12

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.

