ACTA 1/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
5 DE FEBRER DE 2015
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)
Adrià Vila Galán (PSC-PM)
Jaume García i Anglada (indep. ERC-AM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 21
Acabament: Es reuneixen en la Sala de
Sessions de la seu de l’Ajuntament els
regidors/es que consten al marge, sota la
Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió convocada en legal forma, primera
convocatòria.

Absent amb justificació
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de possessió
de data 28 de gener de 201 5 .
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 les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de les actes de les sessions de 25/11/2014 i de 30/12/2014
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acord de Ratificació a l’adhesió al grup d’acció local d’associació per a la gestió del
programa Leader Ripollès Ges Bisaura
2.2 Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci d’espais d’interès natural del ripollès
CEINR
2.3 Modificació dels Estatuts del Consorci Localred
2.4 proposta de rebuig a les previsions dels pressupostos generals de l’Estat de l’any 2015 en
inversions a la Comarca del Ripollès
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
4t. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris

5è. Mocions dels grups municipals

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
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6.3 Donar compte dels convenis i contractacions
6.4 Informació de l’equip de govern per àrees
6.5 Precs i preguntes

PROPOSTES:

1r .Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
-

Ple ordinari, núm. 9/2014 de data 25.11.2014
Ple extraordinari, núm. 10, de data 30.12.2014

S’aprova per unanimitat
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acord de Ratificació de l’adhesió al grup d’acció local d’associació per a la gestió del
programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Amb data 9 de gener de 2015 l’alcalde va dictar la resolució següent:
Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la gestió del progama Leader Ripollès Ges
Bisaura
En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges
Bisaura , que té entre els seus objectius específic, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics
que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a
aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la
qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció local en el marc del programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Entenen que el municipi de Campdevànol forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 2014-2020,
segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el mapa territorial, pertoca formar part
del GAL Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura .
RESOLC:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Campdevànol al Grup d’Acció Local
Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.
Segon. Notificar el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.
Tercer. Ratificar el contingut íntegre d’aquesta resolució de l’Alcaldia en la propera sessió de Ple que es
celebri.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 9 de gener de 2015, autoritzant l’adhesió de l’àmbit territorial del
municipi de Campdevànol al Grup d’Acció Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès
Ges Bisaura.
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S’aprova per unanimitat
Intervencions : L’alcalde explica els antecedents i exposa la importància de que Campdevànol en formi
part . La present proposta de ratificació del decret de ve motivada per la necessitat de donar compliment,
dins els terminis establert a l’adhesió del municipi.
2.2 Proposta d’aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci d’espais d’interès natural del
ripollès CEINR
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de 2010 es va publicar el
Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural
del Ripollès, amb l'objecte de preservar, millorar, difondre i gestionar el patrimoni natural i el seguiment
de les activitats compatibles amb les funcions que compleixen els espais d'interès natural;
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal adoptar dins d’aquest exercici i
que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part (DA 20 de la Llei
30/1992, en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Ripollès; això no
obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà
igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i referits en qualsevol cas al primer
dia de l’exercici pressupostari.
La determinació d’adscriure aquest Consorci al Consell Comarcal del Ripollès és fruit d’un seguit de
converses amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, en què finalment el Director General Medi Natural i Biodiversitat emet un ofici
al Consorci, de data 19 de setembre de 2014, en el qual es considera que d’acord amb els criteris que
s’expliciten a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, pertoca al Consell Comarcal del Ripollès ser
l’administració pública a la que hauria d’estar adscrit el Consorci.
Amb la modificació estatutària per l’adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també l’adaptació dels estatuts
respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el règim, organització i funcionalment intern.
En el Consell Plenari del Consorci que va tenir lloc el passat 01 de desembre es va acordar aquesta
modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per un període de 30 dies.
Prèviament, s’havia traslladat la proposta de modificació d’estatuts tant als ens consorciats com a l’ens
d’adscripció i a fi de recollir, abans de la seva aprovació, suggeriments o aportacions al text proposat sense
que, en essència, s’hagués modificat finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per
part de tots els ens Consorciats.
Vist l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) preveu la
constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú.
D’acord amb els articles 269 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter
associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatuts.
Vistos els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens.
Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que
s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació
previst al seu torn als articles 313 i següents.
D’acord amb l’article 6.5. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta organització i la Disposició
Addicional 20a de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
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sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar
l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que
estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció. Determina
també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants essent el règim jurídic el
d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als d’aquella.
Tenint en compte la Disposició transitòria 6a de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any
i disposa que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1 de gener de
2015.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de majoria absoluta del nombre legal, d’acord amb el
que preveu l’article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2. ROAS i amb els estatuts reguladors.
Tenint en compte els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa els quals regulen la separació, dissolució i liquidació dels
consorcis i estableix un termini de 6 mesos perquè els consorcis que estiguessin creats adaptin els seus
estatuts de conformitat a aquests articles.
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a al protecció i la gestió dels Espais
Interès Natural del Ripollès acordada per Consell Plenari del consorci per acord del passat dia 01 de
desembre, d’acord amb el text que figura adjunt.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública conjunta de la modificació
estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, la publicació
definitiva dels Estatuts i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’entitats locals.
ANNEX
ESTATUTS PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.Creació, adaptació estatutària i la seva adscripció
1.1. L’entitat consorciada té el nom de Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’interès Natural
del Ripollès (en endavant Consorci). Es constituí el dia 16 de març de 2004, del qual en formaven part
inicialment vuit Ajuntaments del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès
Desenvolupament. Posteriorment s’han anat adherint els onze Ajuntaments restants de la comarca del
Ripollès, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castellar de N’Hug.
1.2. El Consorci és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, dotat de
personalitat jurídica pròpia i independent, amb capacitat plena per al compliment dels seus finalitats i
sotmès a l’ordenament jurídic i públic. En compliment d’allò que estableix la Disposició Addicional
vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment comú introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, l’administració a que s’adscriu el Consorci és el Consell Comarcal del Ripollès.
1.3. En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a l’esmentada
Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i es referirà al primer dia de l’exercici
pressupostari.
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1.4. L’adscripció al Consell Comarcal de Ripollès i d’acord amb l’esmentada Disposició Addicional vintena
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i
control de l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei Orgànica
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
1.5. El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de produir drets i
obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà exercit per la secretaria i la
intervenció d’aquest consorci, essent en tot cas responsabilitat de l’Administració d’adscripció el fet de
portar a terme una auditoria dels comptes anuals. El consorci ha de format part dels pressupostos i s’haurà
d’incloure en el compte general de l’administració d’adscripció.
ARTICLE 2. Durada i membres que integren el Consorci.
2.1. El Consorci tindrà una durada indefinida, tenint en compte el caràcter permanent de les activitats que
constitueixen el seu objecte.
2.2. El Consorci està integrat pels Ajuntaments de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn,
Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter i Castellar de
N’Hug, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, la Diputació de Girona i
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per complir les finalitats
assenyalades als presents estatuts.
2.3. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques o
privades, aquestes últimes sense ànim de lucre, l’activitat de les quals estigui en total concordança amb els
objectius del Consorci i es comprometin a fer aportacions regulars per al seu funcionament.
ARTICLE 3. Domicili social
3.1. El domicili social del Consorci és al Carrer Sant Miquel núm. 44 de Ribes de Freser (17534), sense
perjudici que la Presidència pugui disposar singularment i de forma excepcional, que els òrgans de govern
es reuneixin en altres seus o dependències de qualsevol ens que en formin part.
3.2. No obstant l’anterior, el Consorci podrà ubicar-se en un nou domicili social per motius degudament
justificats i previ acord del Consell Plenari.
ARTICLE 4. Àmbit d’actuació
4.1. L’àmbit d’actuació del Consorci abastarà:
Els espais d’interès natural de les Capçaleres del Ter i Freser, Obagues de la Vall del Rigard, Serra
Cavallera i Serra de Montgrony.
Els espais naturals pertanyents a la Xarxa Natura 2000 de les Capçaleres del Ter i Freser, Obagues de la
Vall del Rigard, Serra Cavallera i Serra de Montgrony, Rasos de Tubau i Riberes de l’Alt Ter.
Els forests d’utilitat pública (UP) pertanyents a la Comarca del Ripollès relacionats directament amb algun
dels Espais Naturals anteriorment esmentats.
Qualsevol espai d’especial valor natural, paisatgístic o forestal dins l’àmbit del Ripollès.
4.2. Aquest àmbit d’actuació podrà ésser ampliable convenientment per zones geogràficament
confrontants a la comarca del Ripollès, prèvia autorització de les parts interessades.
ARTICLE 5. Règim jurídic i potestats.
5.1. El Consorci format amb caràcter voluntari, és de naturalesa administrativa i té personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar pel compliment dels seus objectius. En conseqüència, pot crear i gestionar
serveis públics, potestat reglamentària i d’autoorganització, realitzar actes d’administració i disposició de
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béns, subscriure contractes, defensar jurídicament i extrajudicialment els seus drets i, en general, tots els
actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els
presents Estatuts.
5.2. El Consorci té les següents potestats:
Potestat reglamentària i d’autoorgantizació.
Capacitat tributària i financera.
La capacitat de programació i planificació.
Potestat d’execució forçosa i sancionadora.
Potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
Totes aquelles potestats o competències que li siguin atribuïdes per la legislació, delegades o encomanades
per les altres administracions implicades.
5.3. Correspondran al Consorci totes les potestats i les prerrogatives atorgades per la legislació de règim
local a les entitats locals territorials per al compliment de la seves finalitat i d’acord amb les limitacions
establertes a la legislació vigent.
ARTICLE 6. Finalitats
La finalitat i objecte del Consorci és la preservació, millora, divulgació i gestió del patrimoni natural i el
seguiment de les activitats que siguin compatibles amb les funcions que compleixen els espais d’interès
natural, Xarxa Natura 2000, els forests d’utilitat pública i medi natural en general del Ripollès. En aquest
sentit, els objectius s’orientaran en els següents grans eixos:
Protecció, restauració i millora del patrimoni natural, cultural dels espais del PEIN i de la Xarxa Natura
2000.
Gestió de les forests de titularitat municipal del Ripollès.
Prevenció de catàstrofes i riscos naturals que puguin afectar al medi natural.
Redacció d’un pla estratègic per aquests espais.
Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts.
Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població.
Aprofitament sostenible dels recursos naturals.
ARTICLE 7. Funcions i atribucions
El Consorci realitzarà, per a la consolidació de les seves finalitats, les funcions següents:
Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment dels espais d’interès natural, Xarxa
Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi natural en general de la comarca del Ripollès.
L’aprofitament sostenible dels recursos de tots els espais naturals esmentats en l’apartat anterior i la
millora de les condicions de vida de la població rural.
Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus
recursos naturals.
Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del consorci.
Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels
espais d’interès natural del Ripollès, Xarxa Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi natural en general
del Ripollès, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement.
Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme
dins dels espais d’interès natural del Ripollès, Xarxa Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi natural
en general del Ripollès.
Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès.
Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als espais d’interès
natural del Ripollès, Xarxa Natura 2000, forests d’utilitat pública i medi natural en general del Ripollès.
Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l´àmbit d’aquests espais i assumir les
competències que aquestes puguin delegar al Consorci.
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Elaboració i subministrament de biomassa forestal i altres energies renovables relacionades amb el medi
natural.

CAPÍTOL II – RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL
ARTICLE 8. Òrgans de govern i gestió
Els òrgans de govern, de gestió i de cooperació del Consorci són els següents:
El Consell Plenari
La Comissió Executiva
La Comissió Especial de comptes
La Presidència
Les Vicepresidències
Direcció Tècnica
El Consell Consultiu
ARTICLE 9. Composició del Consell Plenari.
9.1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està format per:
Tres representants del Consell Comarcal del Ripollès
Dos representants del Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
Un representant de la Diputació de Girona
Un representant de cadascun dels ajuntaments consorciats
Un representant del Consorci Ripollès Desenvolupament
9.2. En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives.
9.3. El vot es pot delegar a qualsevol altre membre del mateix òrgan. Aquesta delegació s’haurà de
comunicar a la presidència, abans de l’inici de la sessió corresponent, per qualsevol mitja que permeti
acreditar la signatura i la recepció de l’escrit de delegació.
9.4. En cas d’admissió de nous membres del Consorci, se’ls assegurarà l’adequada representació del
Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari es farà d’acord amb la periodicitat que
determinin les entitats, coincidint amb la renovació de les que es produeixin en el sí de les entitats que
representen, d’acord amb els processos electorals, sens perjudici de cada entitat pugui remoure el seu
representant i designar-ne un de nou, sempre que ho consideri oportú.
9.5. Formarà part del Consell Plenari el director/a tècnic/a, amb veu, però sense vot.

Article 10. Competències del Consell Plenari
10.1. Correspon al Consell Plenari del Consorci, en relació al seu objecte i a les seves finalitats, totes les
competències que la llei atribueix al Ple municipal, sens perjudici de les que aquests Estatuts atribueixin a
altres òrgans consorciats i sens perjudici que pugui delegar les que estimi convenients a altres òrgans,
sempre que siguin competències susceptibles de delegació d’acord amb la legislació de règim local.
10.2. En tot cas, corresponen al Consell Plenari les competències següents amb caràcter indelegable:
L’elecció, d’entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. Els vicepresidents seran nomenats
pel Consell Plenari a proposta del President.
L’elecció del director/a tècnic/a a proposta del President.
El nomenament i l’elecció, si s’escau, dels membres de la Comissió Executiva.
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L’aprovació i modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de l’aprovació per
part de cadascun dels consorciats.
L’aprovació del pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució.
L’aprovació dels comptes anuals.
Establir les formes de gestió de serveis i aprovar-ne els seus reglaments.
L’aprovació d’ordenances i reglaments.
L’admissió de nous membres al Consorci.
La dissolució i la liquidació del Consorci.
L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
L’aprovació dels membres per a formar part del Consell Consultiu proposats per part de la Comissió
Executiva.
Establir i aprovar el barem de les aportacions dels ens locals consorciats.
L’aprovació dels Plans estratègics, dels Programes d’actuació i de les Memòries de gestió de serveis,
elaborats per la Comissió Executiva.
ARTICLE 11. Composició de la Comissió Executiva
11.1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta formada per:
El President
Dos representant del Consell Comarcal del Ripollès
Dos representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya
Un representant de la Diputació de Girona
Un representant del Consorci Ripollès Desenvolupament
Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de les Capçaleres del Ter i del
Freser
Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de la Serra Cavallera
Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de les Obagues de la Vall del
Rigard
Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de la Serra de Montgrony
11.2. Els representants de les entitats dels apartats c, d, e, f seran designats per les entitats que representen
i la resta de representants seran elegits per el Consell Plenari.
11.3. Formarà part de la Comissió Executiva el/la director/a tècnic/a, amb veu, però sense vot.
11.4. El vot es pot delegar a qualsevol altre membre del mateix òrgan. Aquesta delegació s’haurà de
comunicar a la presidència, abans de l’inici de la sessió corresponent, per qualsevol mitja que permeti
acreditar la signatura i la recepció de l’escrit de delegació.

ARTICLE 12. Competències de la Comissió Executiva
Correspon a la Comissió Executiva les competències següents:
Elaboració i execució de Plans estratègics, de Programes d’actuació i l’elaboració de les Memòries de gestió
dels serveis.
Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal i proposar-ho al Consell Plenari per a
la seva aprovació.
Proposar la incorporació de nous membres al Consell Consultiu de cooperació.
Qualsevol altra competència no atribuïda expressament per aquests estatuts a un altre òrgan o bé altres
competències que la normativa aplicable d’àmbit local li sigui atribuïda al plenari amb caràcter de
delegables.
ARTICLE 13. Comissió Especial de Comptes
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13.1. La comissió especial de comptes tindrà les atribucions i efectuarà el seu funcionament d’acord amb el
que s’estableix als articles 58 i 101 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.
13.2. Aquesta comissió estarà integrada pels membres que componen la Comissió Executiva del Consorci.
ARTICLE 14. Concepte i competències de la Presidència
14.1. El President del Consorci exerceix a més la presidència del Consell Plenari, la Comissió Executiva, la
Comissió Especial de Comptes i el Consell Consultiu, i per tant, en serà el representant a tots els efectes i
podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial, davant tota classe d’autoritats, tribunals i
jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques i privades,
físiques i jurídiques. Es permetrà la reelecció del càrrec.
14.2. L’exercici del càrrec de President comportarà també les competències següents:
Exercir la representació institucional del Consorci.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels òrgans de govern.
Exercir un vot de qualitat decisori en casos de votacions amb empat en els òrgans de govern que presideix,
una vegada realitzada la segona votació.
Autoritzar les despeses, adjudicar i formalitzar contractes i convenis la quantia dels quals no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys.
Exercir, en cas d’urgència, les funcions encomanades als òrgans de govern i presentar-les posteriorment en
la sessió corresponent per a la seva ratificació.
Exercir les funcions de cap de personal i director/a dels serveis administratius.
Elecció i nomenament del tresorer/a de fons.
Aprovació de les bases i corresponent convocatòria que regiran les proves d’accés al Consorci o la creació
d’una borsa de treball.
Ordenar els pagaments i administrar els fons del Consorci, d’acord amb les propostes o informes del/la
director/a tècnic/a corresponent.
Acceptar subvencions i donacions de tota mena.
Les funcions que li siguin delegades tan pel Consell Plenari com per la Comissió Executiva o bé que la
normativa de règim local atribueix a l’Alcalde/essa.
ARTICLE 15. Concepte i competències de les Vicepresidències
15.1. Hi haurà dues vicepresidències, la vicepresidència primera i la vicepresidència segona. Els càrrecs de
vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del president, d’entre els membres que
formen part de la Comissió Executiva. El vicepresident primer i el vicepresident segon, hauran de ser
escollits per tal de garantir juntament amb la presidència, l'equilibri i representació territorial de la Vall del
Freser, Vall del Ter i Baix Ripollès.
15.2. El càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon s'intercanviaran anualment entre els dos
vicepresidents.
15.3. Les competències de les vicepresidències seran les següents:
En els casos d’absència o malaltia del president, serà substituït pel vicepresident primer o bé, en els casos
d’absència o malaltia d’aquest últim, pel vicepresident segon.
Representació territorial assignada del Consorci.
Contribuir i col·laborar en les tasques de presidència que li siguin encomanades.
Les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Comissió Executiva o per la Presidència.
ARTICLE 16. Concepte i competències del/la director/a tècnic/a.
16.1. El/la director/a tècnic/a serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat.
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En cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/ària de carrera, se
sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.
16.2. Les competències del/la director/a tècnic/a són:
La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits.
Executar i fer complir els actes i acords dels òrgans de govern.
Preparar propostes i informes per a les ordres de pagament i administració de fons del Consorci.
Formular al President les propostes de contractació i acomiadament de tot el personal del Consorci.
Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de pressupost, inventari, i liquidació
del pressupost de l’entitat.
Preparar la documentació i informació per proposar-la al President o als demés òrgans de govern.
Impulsar directament totes les activitat del Consorci, exercint la supervisió dels serveis i les accions
empreses d’acord amb plans d’actuació i els acords aprovats.
Representar el Consorci quan aquesta funció no sigui assumida per la Presidència o les vicepresidències.
Les demés competències que específicament li encomani o li deleguin els altres òrgans de govern.
16.3. El nomenament del càrrec de direcció tècnica recau en el Consell Plenari a proposta del/la
President/a.
16.4. El/la Director/a Tècnic/a participarà amb veu però sense vot en totes les sessions dels òrgans de
govern en què sigui convocat.
ARTICLE 17. Concepte i competències del Consell Consultiu.
17.1. El Consorci comptarà amb un Consell Consultiu de cooperació que es constitueix com a òrgan de
consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l’àmbit d’actuació del Consorci.
17.2. Podran formar part del Consell Consultiu les entitats cíviques, culturals naturalistes, esportives i
associacionistes que estiguin degudament legalitzades, propietaris de finques dintre els EINS,
personalitats de reconeguda vàlua o destacats en l’estudi o la defensa de la comarca del Ripollès que
sol·licitin la seva admissió.
17.3. Són funcions del Consell Consultiu de cooperació:
Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representants amb els objectius i les actuacions
del Consorci.
Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci.
Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l'assoliment dels objectius del Consorci.
Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci.
Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos.
Les sessions del Consell Consultiu seran convocades i presidides pel President del Consorci.
En el si del Consell Consultiu podran formar-se comissions de caràcter social i grups de treball específics.

CAPÍTOL III - FUNCIONAMENT
ARTICLE 18 . Règim de funcionament dels òrgans col·legiats.
18.1. El Consell Plenari farà sessions, que tindran caràcter públic, com a mínim dues vegades l'any, en
sessió ordinària. Es reunirà en totes les ocasions en què el/la President/a, a iniciativa pròpia, el convoqui o
a sol·licitud d'una tercera part dels seus membres.
18.2. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim cada tres mesos, en sessió ordinària, i serà convocada
per el/la President/a, a iniciativa pròpia, o a proposta d’una tercera part dels seus membres.
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18.3. De cada sessió en serà aixecada l'acta corresponent, en la qual es farà constar, si s'escau, els vots
particulars contraris als acords adoptats i els motius que els justifiquen.
18.4. Les convocatòries en sessió ordinària es faran per escrit amb el corresponent ordre del dia i hauran de
ser notificades, preferentment per mitjans electrònics, amb una antelació de tres dies hàbils, als seus
membres.
18.5. En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores d’anticipació, mitjançant
qualsevol procediment del qual en quedi constància.
18.6. Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera convocatòria si hi són presents
un terç dels seus components. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard, només serà
necessària l'assistència de dos membres, amb la presència del/ls President/a i del/la secretari/a. Aquest
quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió.
ARTICLE 19. Règim de majories i de votació
19.1. Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva seran aprovats per majoria simple dels
assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixin un règim diferent. El president tindrà vot
de qualitat, en segona votació, en el Consell Plenari i en la Comissió Executiva.
19.2. En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la
validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents:
a) Nomenament del president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, del director tècnic i
membres de la Comissió Executiva.
b) Aprovació i modificació dels presents Estatuts.
c) Aprovació dels reglaments interns de funcionament.
d) dissolució i liquidació del Consorci.
e) integració i separació dels membres del consorci.
19.3. L'alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial o del nombre
de membres institucionals del Consorci, de les aportacions de les responsabilitats econòmiques, requerirà
la ratificació d’aquests.
ARTICLE 20. Altres aspectes de funcionament
En tot allò no previst en aquests estatuts, en règim de convocatòries, desenvolupament de les sessions,
adopció d’acords i la seva impugnació, s’aplicarà la normativa de règim local.

CAPITOL IV – PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
ARTICLE 21. Funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.
21.1. El Consorci estarà assistit per un/a secretari/ària, un/a interventor/a i un/a tresorer/a de fons.
21.2. Les funcions de secretaria i d’intervenció del Consorci s’exerciran per qui les porta a terme en
l’Administració Pública d’adscripció, o bé en qualsevol altra administració membre del Consorci, prèvia
aprovació per part del Consell Plenari. Les funcions i atribucions són aquelles que legalment li
corresponen.
21.3. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l’efecte per la Presidència del
Consorci.
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21.4. El/la secretari/ària assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell Plenari, Comissió
Executiva, Consell Consultiu i Comissió Especial de Comptes i aixecarà les actes corresponents. Així
mateix, l’interventor/a podrà assistir també a les reunions dels òrgans de govern, amb veu però sense vot.
ARTICLE 22. Altre personal
22.1. El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla i llocs de treball degudament aprovats i
es podran modificar d’acord amb els principis d’eficiència i racionalització de recursos, d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
22.2. El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una
reassignació de llocs de treball de les administracions participants. El seu règim jurídic de l’Administració
Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas poden superar les que aquella estableix per a llocs
de treball equivalents.
22.3. El personal propi del consorci abans de l’adaptació estatutària d’acord amb Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Local, s’adscriurà a l’administració pública
d’adscripció, amb efectes 01 de gener de 2015, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció.
CAPÍTOL V - RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 23. Recursos econòmics
23.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les administracions integrades al Consorci, en la quantitat i
forma que siguin convingudes.
Taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat.
b) Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l'Estat, de la Generalitat, de les corporacions
municipals, d'altres administracions públiques, d'entitats o de particulars.
c) Productes del seu patrimoni, de rendiments d'explotacions i de prestació de serveis.
d) Qualsevol que pugui correspondre-li d'acord amb les lleis
23.2. L’adscripció de béns al Consorci per part d’una entitat membre, podrà deduir-se de l’aportació
dinerària, sempre que aquest fet pugui garantir el funcionament normal del Consorci.
ARTICLE 24. Règim econòmic, financer, pressupostari i comptable
El Consorci formularà un pressupost anual i desenvoluparà la seva activitat segons el pla d'actuacions, la
vigència del qual s'estendrà coincidint amb els períodes electorals municipals.
ARTICLE 25. Aportacions econòmiques
25.1. Les aportacions anuals per cobrir el pressupost de funcionament i d'activitats seran aprovades per
acord del Consell Plenari.
25.2. Les aportacions seran de tres tipus:
Les que s'estableixin per al seu funcionament ordinari.
Les aportacions relatives a temes específics.
Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes.
25.3. Per una banda, la distribució de les aportacions anuals dels ens locals destinades al funcionament
ordinari es regiran per un barem que aprovarà el Consell Plenari. Per altra banda, la distribució de les
aportacions anuals de la resta d’entitats consorciades, públiques o privades sense ànim de lucre, seran
aprovades anualment per acord mutu entre les dues parts.
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ARTICLE 26. Règim de béns.
26.1. El Consorci podrà tenir patrimoni propi afectat per les finalitats específiques pels quals s'ha constituït
i comprendrà els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al Consorci al moment de la seva constitució i
els que adquireixi en el seu futur.
26.2. Els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin al Consorci per al
compliment de les finalitats d'aquest, conserven la qualificació originària. El Consorci té sobre les obres, els
béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats
estatutàries.
26.3. El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats de
disposició limitades a les finalitats estatutàries.
CAPITOL VI – PRESTACIÓ DE SERVEIS
ARTICLE 27. Coordinació i assistència
Tan el Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan sistemes de coordinació i assistència tan amb
mitjans tècnics, humans o de serveis per millorar-ne el servei i /o activitat.
ARTICLE 28. Encàrrec de gestió
28.1. La realització de les competències pròpies del Consorci podran ser encarregades a qualsevol de les
entitats consorciades.
28.2. Es podran encarregar al Consorci activitats, funcions i serveis de competència de les entitats
consorciades si així es millora l’eficiència i s’optimitzen els recursos.
28.3.L’encàrrec de gestió amb caràcter general es portarà a terme d’acord amb les clàusules consensuades i
aprovades i sense que això suposi la cessió de la titularitat d’aquella competència.
28.4. El Consorci es constitueix com a mitjà propi instrumental i servei tècnic dels ens consorciats en
exercici dels objectius i finalitats designades en aquests estatuts.
CAPÍTOL VII – SEPARACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’ENTITAT
ARTICLE 29. Causes i procediment de separació
29.1. Quan una entitat, membre del Consorci, deixi de prestar un servei, d’acord amb el previst en la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i aquest servei sigui
un dels prestats pel Consorci al qual està adherit, el municipi podrà separar-se del mateix.
29.2. En tot cas, els membres del Consorci se’n podran separar en qualsevol moment mitjançant escrit
motivat i notificat al Consell Plenari.
29.3. Una vegada el Consell Plenari hagi rebut l’avís de separació d’alguns dels seus membres es reunirà
per acordar les corresponents modificacions estatutàries i pressupostàries o, si escau, la dissolució.
ARTICLE 30. Causes i procediment de dissolució.
30.1. El Consorci es dissoldrà per:
Per disposició legal.
Per Impossibilitat legal o material d'acompliment de les finalitats del Consorci.
Per la separació d’algun dels seus membres, excepte quan la resta d’entitats consorciades acordin la seva
continuïtat i com a mínim continuïn dues Administracions o entitats públiques.
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30.2. La dissolució haurà de ésser acordada pel Consell Plenari per majoria qualificada de 2/3 parts dels
membres integrants del Consorci i haurà de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. En
aquest acord es nomenarà un liquidador o comissió liquidadora.
ARTICLE 31. Liquidació
31.1. El liquidador o comissió liquidadora calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre
del consorci, així com les formes i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació.
31.2. L’acord de dissolució determinarà la destinació del tot el personal del Consorci, respectant tots els
seus drets.
ARTICLE 32. Altres aspectes de separació, dissolució i liquidació
En tot allò referent a la separació, dissolució i liquidació del Consorci s’aplicarà allò establert en els articles
12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà d'aplicació pel funcionament per
al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En el cas que una declaració de Parc Natural d’algunes de les zones gestionades pel Consorci preveiés un
òrgan de gestió que no fos delegat o assimilat al Consorci, aquest prendrà en consideració la seva
dissolució i el traspàs de l’activitat i de la part proporcional del patrimoni a l’òrgan gestor esmentat.
En tot allò no previst en aquests Estatuts s'aplicaran les prescripcions contingudes en la normativa de
règim local aplicable als ens locals de Catalunya i les normatives sectorials.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquests estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans decisoris competents dels ens
consorciats i publicats en el butlletí oficial corresponent.
S’aprova per unanimitat
Intervencions L’alcalde explica que la present proposta de ratificació del Decret d’alcaldia obeeix a la
necessitat de donar-li tràmit dins els terminis establerts , per la qual cosa es sol·licita a l’òrgan competent
la seva ratificació.
2.3 Modificació dels Estatuts del Consorci Localred
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de
Campdevànol en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va adoptar,
entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la
modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta
com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
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Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi
instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició de
personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del Consorci,
romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació
laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de
2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2
El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3
El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons
s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari
municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria,
correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per
delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en
matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
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l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament
de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els requeriments
d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les
competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu
moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci
en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en la seva
triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un
òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General
de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d’àmbit
nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se
mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al
corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les restants
administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
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Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà com a
liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de conformitat amb
el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a
membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de
liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió global
d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un
mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació
a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposen les
Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de
16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació
dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per
aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de
membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del Consorci
Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes
exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.
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S’aprova per unanimitat
Intervencions: L’alcalde explica que aquesta és a la primera de les propostes del present Ple que obeeix
a la necessitat establerta per l’obligació de LRSAL de modificació dels estatuts de consorcis i ens públics
per adaptar-los a la nova Llei. Atès que l’ajuntament en forma part de molts d’ells el procediment
estableix que cal que tots els seus membres n’ aprovin la seva modificació .
2.4 Proposta de rebuig a les previsions dels pressupostos generals de l’Estat de l’any 2015 en inversions
a la Comarca del Ripollès
Els pressupostos generals de l'Estat espanyol per a l'any 2015 castiguen novament Catalunya, destinant-hi
només un 9,5% de les inversions totals, una dècima menys que l'any 2014 i molt lluny del 19% que suposa
l'aportació catalana al PIB estatal. Aquesta situació palesa novament la tendència de l'Estat espanyol a no
invertir a Catalunya.
Els pressupostos de 2015 reserven per a Catalunya 1.072,26 milions d'euros en inversions no
regionalitzables, dels quals només 53,34 milions d'euros es destinaran a les comarques gironines.
La situació de la nostra comarca és encara més dramàtica, ja que la previsió dels pressupostos en
inversions al Ripollès és anecdòtica i testimonial, d'únicament 20.000 euros.
Aquesta quantitat de 20.000 euros es distribueix entre els tres grans projectes viaris de Foment a la
comarca -el túnel de Toses, la variant de Ribes de Freser i el nou traçat de la N-260 entre Campdevànol i
Olot-, els quals perceben la quantitat simbòlica de 5.000 euros cadascun d'ells, i la redacció de l'estudi
informatiu de l'Eix Pirinenc entre Olot i Ripoll, que percebrà 5.000 euros més.
El Ripollès cau en l'oblit i l'Estat abandona inversions vitals per al desenvolupament de la nostra comarca,
reclamades històricament des del territori. És evident que el Ripollès necessita millorar, ser competitiu per
poder créixer i aquest creixement passa de forma obligada per una millora en les comunicacions, en la
xarxa viària i en la línia de ferrocarril entre Barcelona i Puigcerdà, d'una importància cabal per al nostre
desenvolupament econòmic.
El Ripollès necessita créixer econòmicament, ser competitiu i atractiu per a inversions, tant en capital
financer com en capital humà. Cal que la nostra comarca se situï entre les capdavanteres de Catalunya,
hem de poder oferir la nostra riquesa gastronòmica, cultural i paisatgística a la resta de món i als nostres
ciutadans; hem d'aconseguir una comarca atractiva per visitar, per viure-hi i per invertir-hi. I això
requereix, indubtablement, la millora de les comunicacions i de les infraestructures que obrin el Ripollès al
seu entorn més immediat.
Cal traduir en inversions les aportacions que la nostra comarca fa a l'Estat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es proposa al Ple
l'adopció dels acords següents:
Primer. Mostrar el desacord total amb les inversions previstes en els pressupostos generals de l'Estat per a
l'any 2015 per a la comarca del Ripollès, per ser del tot insuficients.
Segon. Reclamar al Govern estatal l'execució de les inversions urgents per al Ripollès -les millores de la N152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament de la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà-, i
la seva inclusió en el tràmit parlamentari d’aprovació dels pressupostos per al 2016.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels Diputats i al Senat.
S’aprova per unanimitat
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Intervencions: L’alcalde explica la present proposta i creu oportú que l’ajuntament s’hi, bàsicament
com a manifestació de la critica i rebuig als pressupostos de l’estat , que altre vegada destina una dècima
part menys que en anys anteriors a la inversió en infraestructures a la comarca , uns pressupostos en que
nomes es destinen 20.000 euros al Ripollès. Creiem que hi ha inversions urgents per al desenvolupament
del Ripollès i que de nou , ens tornem a trobar que aquestes no gaudeixen de dotació pressupostaria.
La Sra. Núria Lopez explica que s’adhereixen a la present proposta, que creuen del tot necessària per
la supervivència i la qualitat de la nostra comarca . Entenem que és essencial reclamar aquestes
inversions tant a l’Estat , però també cal fer-la extensiva a la Generalitat. Cal dir que la Generalitat té
molts deutes amb els municipis de la Comarca i que aquests s’han vist obligats a concertar crèdits per tal
de suplir el finançament que no els arriba. Cal afegir que tampoc el pressupost de la Generalitat preveu
fer aportacions a les llars d’infants el 2015, que a data d’avui, és un servei essencial. Una aportació que ha
anant disminuint des de el 2010 fins al present pressupost que es deixa a zero . Volem manifestar que
nosaltres ens adherirem a aquesta i altres reclamacions que es presentin en aquest sentit tant si és per
reclamar-les a l’Estat però també a la Generalitat.
El Sr. Alcalde manifesta , que cal tenir present que el 70% del pressupost d’inversió de la Generalitat
del 2015 que recau a la comarca es durà a terme al municipi de Campdevànol amb la construcció de la
nova escola Pirineu.
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
No n’hi ha
4t. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
No n’hi ha
5è. Mocions dels grups municipals
No n’hi ha
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia següents:
15/10/2014
31/10/2014
06/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
01/12/2014
03/12/2014
09/12/2014
11/12/2014
11/12/2014
15/12/2014

Pagament factures.
Autorització instal.lació parada mercat a Immaculada López.
Pagament factures.
Liquidacions plusvàlues
Concessió llicència obres a germanes Tardiu per substitució coberta.
Concessió llicència obres a Miquel Canals per substitució de forjat i coberta de magatzem
agrícola.
Sanció per infracció ordenança tinença animals a Albert Pinto.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Núria Font.
Traspàs concessió de nínxol a favor d’Alberto Sánchez.
Concessió llicència obres per arranjament façana a Xavier Puig.
Modificació liquidació tinença gossos a Adan Merchan.
Exempció IVTM a Luis Bofill.
Convocatòria Ple.
Ajuts estudis fills de treballadors.
Gratificacions novembre.
Modificació de pressupost 7/2014.
Sancions trànsit.
Exempció IVTM a Josep Aymerich.
Desestimació al·legació sanció trànsit a Jose Coll.
Pagament factures.
Ordre execució reposició paviment a Gas Natural.
Baixa d’ofici del padró municipal de Jesús Todoli.
Concessió llicència ‘ús provisional del sòl a Napoleón Ramos.
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16/12/2014
16/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
23/12/2014
29/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
02/01/2015
07/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
12/01/2015
13/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2014
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015
16/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
21/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
23/01/2015
24/12/2015
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015

Odre execució per a reposició tram via pública a Solter Soldadura.
Pròrroga contracte treballadora Sandra Bartés.
Sanció per infracció ordenança tinença animals a Carles Moreno.
Sanció per infracció ordenança tinença animals a Lluís Cardona.
Rectificació liquidació ocupació via pública a Josep Sellas.
Bonificació IVTM a Alfonso Picado.
Concessió bestreta a la treballadora Maite Bulbena.
Exempció IVTM a Jaume Roma.
Gratificacions nòmina novembre.
Sancions trànsit.
Modificació de pressupost 10/14
Bases selecció plaça secretaria intervenció.
Sol.licitud autorització a l’ACA manteniment guals riu Merdàs.
Aprovació padró vehicles tracció mecànica.
Nomenament secretària accidental a Montserrat Borrull.
Pagament factures.
Adhesió al GAL per programa Leader.
Adjudicació servei bar pavelló a Ginebra Flores.
Concessió dret funerari nínxol a Guadalupe Corraliza.
Relació admesos i exclosos candidats plaça secretaria intervenció.
Concessió llicència obres a David Marcos per arranjament nau industrial.
Rectificació liquidació IVTM a Josep Pascal.
Exempció IVTM a Eudald Creixans.
Renúncia concessió nínxol de Encarnación Cano.
Renúncia concessió nínxol de José Orriols.
Traspàs concessió nínxol a Ana M Conde.
Traspàs concessió nínxol a Antonia Riquelme.
Traspàs concessió nínxol a Fernando i Josefa Morgado.
Traspàs concessió nínxol a Pere Garcia.
Concessió llicència obres per col.locació rètol comercial a Elga López.
Concessió llicència obres per arranjament gual a Evelí Adam.
Concessió llicència obres per modificació obertura a Pere Palau.
Concessió llicència obres per substitució banyera a Jordi Muntada.
Concessió llicència obres per reforma bany a Pere Tallant.
Concessió llicència obres per arranjament coberta a Sergi Oviedo.
Concessió llicència per a segregació parcel.la a Gemma Camprubí.
Traspàs concessió nínxol a Francisco Liebana.
Concessió llicència obres per substitució finestra a Rosa Tallant.
Assabentat d’una activitat de manualitat d’Elga López
Concessió dret funerari nínxol a Alfonso Picado.
Renúncia concessió nínxol de Rosa Perearnau.
Concessió dret funerari nínxol a Maria Rusiñol.
Composició Tribunal qualificador plaça secretaria intervenció.
Reconeixement trienni antiguitat a Montserrat Gil.
Reconeixement trienni antiguitat a Ana Porras.
Reconeixement trienni antiguitat a Maite Bulbena Mauri.
Arxiu expedient reposició vorera a Solter Soldadura.
Pròrroga pressupost 2014.
Liquidació retirada vehicle de la via pública.
Exempció IVTM a Jose Cabana.
Relació definitiva admesos i exclosos plaça secretaria intervenció.
Proposta nomenament de Núria Charques com a secretària interventora.
Canvi signatures comptes bancaris.
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Es donen per assabentats
La Sra. Núria Lopez demana si s’ha tramitat l’adhesió de l’ajuntament a la convocatòria del MEH per tal
de poder obtenir préstecs a interès 0, atès que el termini finalitzava el proppassat 20.1.2015 i no veu
en la relació de decrets l’adhesió i/o sol·licitud de l’ajuntament
El Sr. Gerard Soler explica que l’ajuntament, tot i trobar-se en un període en que l’ajuntament no
disposava de secretari interventor titular, va analitzar la possibilitat d’acollir-s’hi i es van fer consultes al
Xaloc. La proposta del MEH establia un interès 0 el primer any, però no establia les condicions de la resta
d’anualitats, aquest era un tema que tant en la nostra opinió com en els diferents consultes realitzades
vam entendre que era important tenir-ho clar. Atès que ja es coneixia que el MEH segurament
tornaria a obrir-ne la convocatòria , es va creure oportú esperar per tal de saber si en les properes
convocatòries aquest dubtes podien quedar resolts .
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. 32/2014 de data 10 de novembre de 2014
Núm. 33/2014 de data 24 de novembre de 2014
Núm. 34/2014 de data 1 de desembre de 2014
Núm. 35/2014 de data 15 de desembre de 2014
Núm. 36/2014 de data 22 de desembre de 2014
Núm. 1/2015 de data 8 de gener de 2015
Núm 2/2015 de data 26 de gener de 2015
Assabentats
6.3 Donar compte dels convenis i contractacions
6.3.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
Contractació de la remodelació i millora de cunetes i recollida d’aigües de pluja de la Ctra Vista alegre per
un import de 9297,52 euros /sense IVA
Assabentats
Intervencions : Alcalde explica el contingut de l’actuació
6.3.2 Donar compte de les subvencions sol·licitades i concedides
Relació de subvencions concedides:
− Concessió d’una subvenció de 27.045,00 € per a la pròrroga de la contractació de la tècnica de
“Treball als Barris 2014”.
Relació de subvencions sol·licitades:
− Sol·licitud a la Diputació de Girona de participació en el Cicle de Concerts “Paisatges gironins” de
la Cobla Orquestra Mongrins.
− Sol·licitud a DIPSALUT del programa Pm01. de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes
d’Itineraris Saludables.
− Sol·licitud a DIPSALUT del Pt01. de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi.
− Sol·licitud a DIPSALUT del el programa Pt02. de suport a la gestió i control d’instal·lacions de
baix risc per a la transmissió de legionel·losi.
− Sol·licitud a DIPSALUT del el programa Pt04. d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor.
− Sol·licitud a DIPSALUT del el programa Pt09. de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres
infantils.
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−
Assabentats
Intervencions:
La Sra. Núria López demana en relació de la Llei de Barris , i ates que es disposa d’una tècnica destinada
al desenvolupament del programa de la Llei de Barris, caldria convocar-ne la comissió municipal per tal
de poder desenvolupar alguna de els actuacions previstes.
L’alcalde explica que al pressupost 2015 hi ha dotada una partida ( com bé coneix la regidora) per al
desenvolupament d’actuacions de la Llei de Barris. Explica que el Conseller Santi Vila va dir que la
Generalitat només pagaria la part del consignat al pressupost del 2011, i que a data d’avui, encara no està
garantit que es pugui fer per la resta d’anys; per aquest motiu, la Generalitat va trametre un escrit als
ajuntaments que disposen de la subvenció de la Llei de Barris, per tal de comunicar-los la situació i dir-los
que si volien dur a terme les actuacions previstes havien de fer-ho al seu risc i ventura. Cal fer constar
que l’escrit no establia que les actuacions no es poguessin desenvolupar o que decaigués la Llei de Barris
La Sra. Núria Lopez, diu que el Conseller, sap molt bé les avantatges que representa per als municipis
la Llei de Barris, atès que com alcalde en va poder gaudir . Aquest fet demostra que valia la pena tirar-la
endavant. Exposa que sense cap mena de sentit s’ha aturat el desenvolupament de la Llei de Barris al
municipi i que es podia haver dut a terme durant aquests anys, si més no, les petites actuacions que
s’inclouen al programa. L’aturada en el seu desenvolupament han estat una pèrdua de possibilitats dels
nostres ciutadans . Creiem que aquesta aturada ens ha deixat enrere i els demanem i els encoratgem a
desenvolupar de la Llei de Barris.
.
6.3.3 Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos
No n’hi ha
6.3.4 Informació de l’equip de govern per àrees
La Sra. Dolors Costa informa:
1.

Està prevista la setmana vinent la 1a visita d’obres per part de l’empesa adjudicatària i el
Departament per la construcció de la nova escola
2. Informa de la convocatòria de la 2a reunió de la comissió de seguiment de la construcció
de la nova escola
3. Es continua treballant en la millora de l’Escola Bressol
4. Informa sobre les reunions mantingudes als diferents barris per tal de copsar les seves
necessitats i plantejar millores, com el barri del Roser.
5.
Ha mantingut reunió amb l’associació de propietaris de gossos i s’han dut a terme
diferents actuacions en aquesta matèria com la construcció d’un corre-can.
6. S’ha realitzat una visita al municipi de Sta. Perpètua de la Moguda que té iniciat un projecte
del corre-can i un projecte de colònia controlada de gats que consta d’un seguit
d’actuacions que preveuen la col·locació de diferents “casetes” que permeten localitzarlos, recollir-los i esterilitzar- los.
7. S’ha realitzat diverses reunions amb els adjudicataris del horts urbans per tal de facilitar-ne
la seva explotació
8. S’han realitzat diversos serveis de manteniment respectant les demandes més urgents . S’ha
incidit en la cura dels passejos i carrers del municipi com l’avinguda Pau Casals i davant el
Bar de la Ca la Paquita .....
9. S’han realitzat l’esporga dels arbres , com els plataners de l’avinguda Barcelona, i carrer
Puigmal..
10. S’ha procedit a la substitució de diferents miralls de via pública que estaven en mal estat
El Sr Alcalde informa :
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Obres :
1. En referència a les obres de PUOSC de 2012:
a. Les obres de millora del ferm està finalitzada
b. La millora del carrer Major i el castell resten encara actuacions per fer
c. Es van fer les actuacions més urgents dels barris del Roser i carrer Cerdanya.
2. Les obres de Seguretat del Castell i Vista Alegre estan gairebé finalitzades
3. Les obres d’augment de pressió al Barri del Roser també estan acabades. En l’actuació s’ha
aprofitat per posar diferents aixetes per sectoritzar la zona i aquesta setmana s’estan fent les
proves de funcionament oportunes.
4. Aprofitant les obres també es va canviar l’arteria de portada d’aigües a la planta potabilitzadora
que compartim amb Ripoll en un 25 % Campdevànol i el 75% Ripoll.
5. Les obres de millora en els vestuaris del pavelló de Futbol també es troba gairebé finalitzada .
6. Les obres de la caldera de biomassa també es troben gairebé finalitzades.
7. L’obra l’enllumenat de la Carretera Gombrèn està prevista la seva licitació en breu.
8. S’ha procedit a la reparació de diferents trams d’asfaltat al municipi.
Agenda de l’alcaldia
1.
2.
3.
4.

Reunió amb el Conseller Santi Vila per tal de concretar una solució sobre el tema de l’heliport:
S’ha obtingut el compromís que Aeroports de la Generalitat procedirà al seu arranjament.
S’ha mantingut una visita a l’empresa Pirinat conjuntament amb e senyor Arejia
S’ha reunit amb el senyor Joan Tarradellas director general d’Avançsa i propietari de l’empresa
Comforsa
S’ha mantingut una reunió amb el Cap de Gabinet de Presidència ( DPG) per tractar de diferents
assumptes

El regidor Sr Jaume Garcia informa:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

S’han dut a terme diferents actuacions al camí de dalt de Sant Llorenç fins a l’Empalme per
minimitzar el risc d’esllavissades
S’han dut a terme actuacions de millora de pintura, millora del gimnàs, s’han comprat diferents
aparells i s’ha ampliat l’horari d’obertura del gimnàs que ara romandrà obert a partir de les 6 de
matí . També tenim previst el canvi de les cortines del pavelló
S’ha definit el projecte del rocòdrom amb la gent del GES, i amb la partida pressupostària
prevista al pressupost 2015 es podrà tirar endavant.
Les obres dels vestuaris i de la caldera de biomassa ja està en el seu tràmit final i en breu s’en
podrà gaudir
Està previst la col·locació del rec automàtic a les pistes de tennis i quan sigui la temporada es
plantarà la gespa
També hi ha previst arranjar les grades del camp de futbol .

6.3.5 Precs i preguntes
La Sra. Núria Lopez pregunta:
1. En referència a les obres de l’escola celebra que es puguin tirar endavant tot i l’endarreriment
sofert atès que hi va haver algú ja es va fer fotos dient que estaria acabada el 2014, no obstant
dir que l’important és que finalment aquestes obres acabin arribant al poble
2. En referència a les obres de la nova escola però ,hi ha un aspecte que cal començar a afrontar , i
que és la situació de l’estat de l’edifici de Comforsa que amb les darreres ventades ha empitjorat.
Volen saber com està després d’un any d’haver instat aquesta problemàtica i el requeriment
efectuat. Demana si la nova inversió prevista de Comforsa preveu millores en l’altre àmbit i la
millora i accés al Barri , volem conèixer el detalls de la inversió i si aquesta preveu la generació
d’espais verds, passejos i la millora de l’edifici actual , i creiem que aquestes necessitats caldria
defensar-les i vetllar-les des de l’ajuntament .
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

En referència al Corre-can , voldria saber quin cost representa al pressupost atès que d’acord amb
la present estructura del pressupost és molt difícil obtenir la informació de les diferents
actuacions.
En referència al Barri de l’Estació i el problema de desaigua que produeix pel “contra peraltat” i
la inclinació de les voreres, fa que els entri aigua.
Tal i com ja es va reclamar en el darrer Ple voldríem tornar a incidir en aspectes de seguretat
vials, com al renovació i millora d’alguns indicadors vials
Hem reiterat diverses vegades la necessitat de falcar les cistelles de basquet , que ja van donar un
ensurt temps enrere i que ara amb les darreres ventades varen tornar a caure, cal adoptar alguna
mesura en aquest sentit per tal que no es torni a produir.
En referència a les inversions d’esports creiem que caldria plantejar-se que enlloc de la creació
d’un bar a la zona del camp de futbol seria millor que s’ubiqués en un espai que permetés donar
servei a ambdós costats. Al Bar del pavelló no funciona la calefacció i els tancaments no son
bons, pensem que si cal fer una inversió en un bar ( en temps de crisis), poder seria o que aquest
pugui donar servei a ambdós costats , fet que poder també el faria més rendible .
En referència a l’ampliació dels horaris d’obertura del gimnàs, estem molt contents que finalment
es pugui oferir aquest servei que diverses vegades hem reclamat

El Sr. alcalde respon :
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

En referència a la nova escola , no podem negar que estem molt contents, encara que sigui tard,
perquè a més tenim la certesa que està dotada en la seva totalitat, un fet que donada la situació
actual cal tenir present. També estem contents perquè la seva previsió d’execució és de 14 mesos .
Creiem que aquest factors tot i l’endarreriment sofert són bons .
En referència a l’edifici de Comforsa , fa un any l’ajuntament va fer pressió per al seu
arranjament però el cert és que l’edifici fa molt temps que està en aquesta situació . Dir-vos que
s’ha aconseguit el compromís del seu arranjament , i de fet pot comprovar que es troba ballat i
amb materials d’obra , si bé es cert que no es preveu una gran intervenció, si es preveu el seu
arranjament
En referència a la nova construcció de Comforsa , es cert que h s’ha mantingut converses per tal
que l’empresa s’ubiqui a Campdevànol, però el cert és que a data d’avui l’ajuntament no ha rebut
cap projecte ni sol·licitud de llicència, i per tant no els podem dir res més al respecte. Es cert però,
que diferents municipis s’han oferta a l’empresa per a ubicar-hi la seva instal·lació, l’ajuntament
de Campdevànol també estem negociant per assegurar-nos que vingui l’empresa que representa
una generació de 50 llocs de treball . El cert però és que a data d’avui no li podem donar més
informació, però quan entri el projecte els informarem
En referència al problema de la inundació del carrer del Barri de l’estació, cal precisar que no és
tot el carrer, sinó el tram central .En quest sentit l’ajuntament ha reclamat a l’empresa, que no ha
pogut iniciar la reparació per motius climatològics.
En referència a la seguretat viària , prenem nota i buscarem solucions.
En referència a l’anclatge de les cistelles, esmentar que es va actuar fa dos anys, i per tant caldrà
valorar els motius pels quals el sistema no ha funcionat i solucionar-ho.
En referència al Bar del Camp de Futbol i possible propostes, no tenim inconvenient en fer-los
partícips de les diferents propostes.
En referència a la ubicació i el cost del corre-can, dir que la ubicació prevista és davant de la pista
d’eskate als terrenys d’Adif. En referència al cost i les factures la regidora li pot fer arribar si ho
creu oportú còpia de les factures i el seu cost .

La Sra. López diu que hi ha conceptes al pressupost que no queden ben definits , no obstant, fa constar
que no veuen bé que es destini tants diners en inversions que no són propietat municipal.
El Sr Jaume Garcia : explica que està d’acord amb la senyora López en que és una bona noticia l’ampliació
de l’horari del gimnàs , que era una demanda del usuaris que s’ha pogut atendre, però que ni li constava
que també ho fos del PSC.
Discuteixin sobre la formulació de la petició.
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En referencia a la calefacció del bar del pavelló va ser una situació puntual que s’ha solucionat i hem
adoptat les mesures oportunes
En referència al Bar del futbol podria estar d’acord amb vostè però aquesta no és l’actuació que ens han
sol·licitat
La Sra. Núria Lopez diu que estaria bé que el criteri de prudència que ha utilitzat el seu govern en altres
temes, pressupost, llei de barris... també el podrien utilitzar aquí , i que poder val més fer un bar que
permeti donar serveis a ambdós costats i això permetria ser més viable el seu rendiment.
L’alcalde respon que ho estudiaran .
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,

Núria Charques Grífol

Joan Manso Bosoms
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