AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 12/2015 de data 26.11.2015

ASSISTENTS:
Alcalde-President
D. Joan Manso Bosoms (CiU)
Regidors
Dolors Costa Martínez ( ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)
Maria Sau Tubau ( Ind CiU)
Gerard Fossas Noguera (ind CiU)
Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.PPA
NO ASSISTENTS:
Nuria
López
Rodríguez
Moviment d’esquerres)
SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol

(MES

En la localitat de Campdevànol sent les
20:00 hores del 26.112015 es reuneixen en
el saló d’actes de la Casa Consistorial, el
Ple d’aquest Ajuntament en sessió
ORDINÀRIA, prèviament convocada, sota
la Presidència de l’Excm. D. Joan Manso i
Bosoms, amb assistència dels Srs. Regidors
que s’enumeren al marge.
No assisteixen [sí/no] excusant la seva
assistència els Srs. Regidors enumerats al
marge.
La Corporació aquesta assistida per la
secretària interventora la senyora Núria
Charques Grífol que dóna fe de l’acte
d’acord amb la resolució de 24 de febrer
de
2015
del
Director
General
d’administració local.
Una vegada verificada pel Secretari la
vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terci
del número legal de membres, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 10/2015 de data 30.10.2015 i 11/2015 de
data 23.11.2015
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
2.1 Proposta aprovació provisional de la 3a modificació de les ordenances fiscals per l’any 2016.
2.2 Proposta aprovació inicial del pressupost i plantilla de l’ajuntament de Campdevànol per al 2016
2.3 Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de la RLT
2.4 Proposta d’acord de delegació al Consorci de Recaptació de Cerdanya Ripollès dels expedients
de liquidació de plus vàlues.
2.5 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament i el Consell Comarcal del
Ripollès per a la prestació del servei de confecció de nòmines , contractes i assessorament laboral.
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2.6 Proposta aprovació del conveni entre l’agència de l’Habitatge de Catalunya, l’ajuntament de
Campdevànol i el Consorci de Benestar social del Ripollès per la cessió de la Gestió de l’ús d’un
habitatge de titularitat pública administrat per l’agència.
2.7 Proposta aprovació de l’addenda (annex) del contracte de GIACSA- CONGIAC sobre inversions,
amortització i rescat.
2.8 Proposta aprovació de separació i dissolució del Consorci de la xarxa de teatres públics
2.9 Proposta d’aprovació de modificació de la llei de Llei de Barris , periodificació i projectes
2.10 Proposta d’aprovació del canvi de destí de l’actuació del PUOSC
2.11 Proposta d’aprovació de suport al parlament de Catalunya
2.12 Proposta d’aprovació de la modificació del calendari fiscal del 2016
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.2 Altres assumptes d’interès
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
9.Varis, precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió

1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 10/2015 de data 30.10.2015 i 11/2015 de
data 23.11.2015
Es proposa al Ple
Primer : Aprovació de l’acta 10/2015 de data 30.10.2015
Segon Aprovació de l’acta 11/2015 de data 23.11.2015
S’APROVA PER UNANIMITAT
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen
les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En aquest sentit, les modificacions
introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions
normatives esmentades anteriorment.
En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en
el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41 al 47 i 127 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics; els articles
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. L’article 41 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de
les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) del citat text refós. L’aprovació provisional pel Ple,
quant a l’expedient d’establiment i ordenació de preus públics, que conté la memòria econòmicfinancera i la redacció inicial de les ordenances que regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per
majoria simple i ha de sotmetre’s a un període d’informació pública pel termini mínim de trenta dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament,
perquè els interessats puguin presentar reclamacions o suggeriments contra l’acord provisional;
L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és el ple de la
Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la
modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents:
1.

ACORDS

1. APROVAR provisionalment a partir de la seva aprovació, les modificacions de les Ordenances
Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen a l’annex d’aquest acord següents:
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ORDENANCES FISCALS
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.15 Taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals
Ordenança Fiscal núm.16 Taxa per a la utilització de les instal·lacions municipals
Ordenança Fiscal núm.17 Taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de les vies públiques
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
ANNEX 4 DE PREUSPreus Públics per les activitats de casals per a infants i joves
PÚBLICS
ANNEX 5 DE PREUSPreus Públics per ús del gimnàs municipal
PÚBLICS
ANNEX 6 DE PREUSPreus Públics per ús de la piscina municipal
PÚBLICS
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances modificades, al
tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del següent a la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin afectats, en
els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats definitivament si
en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o reclamacions.
3. PUBLICAR l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les ordenances, les
quals entraran en vigor a partir de la seva publicació definitiva en el BOP de Girona i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
4. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer.

ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 2016

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
Es modifica redactats de l’Ordenança per adequar-la a la nova Normativa d’activitats
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•

S’afegeix al final del títol “els controls periòdics i les revisions periòdiques”

•
Article 4. RESPONSABLES, es canvia el títol i s’afegeix un punt 3r.
“Article 4.- Responsables i successors”
“3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General”.
•
Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA, es modifica el punt 1r. amb el redactat següent:
“1. La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

LLICÈNCIES I COMUNICACIONS LLEI 20/2009
1. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats o de llur
modificació substancial.
2. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb
incidència ambiental o de llur modificació substancial.
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
3. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur modificació
substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en locals o
recintes tancats.
4. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret
112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives i a l'Ordenança Municipal:
5. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les activitats
recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol).
6. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o d’activitats
recreatives de caràcter extraordinari.
7. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents
desmuntables.
8. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no permanents
desmuntables.
9. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de caràcter
temporal.
OBERTURA ESTABLIMENTS ANNEXOS LLEI 16/2015
10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura
d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa.
11. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de
l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
OBERTURA O ACTIVITATS NORMATIVA SECTORIAL DISTINTA
12. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques
regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
13. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o posada en
funcionament establiments o activitats regulades per normativa sectorial distinta de
l’esmentada en els apartats anteriors.
COMPROVACIÓ CANVIS O MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS

Tarifa €

€/m2

699,73

1,90

383,66

0,82

699,73

1,90

383,66

0,82

100,00
70,85
100,00
70,85
160,00

245,24

0,82

245,24

0,82

383,66

0,82

245,24

0,82
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14. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental.
15. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no substancials
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.
16. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no substancials dels
establiments oberts al públic que comptin amb llicència municipal d’espectacles públics i
activitats recreatives.
17. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no substancials dels
establiments oberts al públic sotmesos al règim de comunicació d’espectacles públics i
activitats recreatives.
PROCEDIMENT REVISIÓ DE LLICÈNCIES
18. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal
19. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives.
PROCEDIMENT CONTROLS PERIÒDICS
20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a
terme tècnics municipals.
22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives quan
el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament)
ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB ACTIVITATS
23. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic.
24. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics municipals.
25. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de la llicència o
dels efectes de la comunicació, en el mateix local.
26. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats amb
incidència ambiental.

70,85
70,85
70,85

70,85

175,48
175,48

70,85
70,85

70,85

75,00
60,00
75,85
70,85

* el m2 de superfície útil del local destinat a l’activitat.”
•
A l’Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA, s’hi afegeix un 3r punt següent:
3. Els documents que formen part del propi expedient de tramitació a l’Ajuntament s’entendran inclosos en la taxa
administrativa de tramitació que sigui d’aplicació

Ordenança Fiscal núm.15
Ordenança Fiscal núm.16

•

Taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals
Taxa per a la utilització de les instal·lacions municipals

S’agrupa el contingut de les ordenances 15 i 16 per convertir-lo en el següent:

Ordenança Fiscal núm. 15 – Taxa per a la utilització de les instal·lacions municipals
Article 1r.- FONAMENT LEGAL
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D'acord amb el que preveuen els articles 20 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals.
Article 2n.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT
Són subjectes obligats al pagament de la taxa regulats per aquesta Ordenança, en qualitat de contribuents, les
persones o entitats que utilitzin les instal·lacions municipals. Són substituts les persones o entitats que
sol·licitin la preceptiva autorització d'ús.
Article 3r.- OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT
L’obligació del pagament de la taxa neix amb la utilització de les instal·lacions esportives municipals.

Article 4t.- QUOTA TRIBUTÀRIA
Les quotes de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals són les següents:
A)

SALES PER A FORMALITZACIONS DE CASAMENTS:

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

HORARI
OFICINA
50 €
220 €

FORA HORARI
OFICINA
100 €
300 €

SALES PER A ALTRES USOS:

Suplement
calefacció
Activitats obertes al públic que es cobri
500,00 €
50,00€/dia
Activitats obertes al públic gratuïtes i activitats d’ús privatiu i reservat
300,00 €
50,00€/dia
S’estableix l’obligació de dipositar fiança per a l’ús privatiu de la Sala Diagonal per l’import total de la taxa a
liquidar.

Opció de neteja del local ... 200,00 €
2 SALA DIAGONAL

2 SALES DEL CENTRE CÍVIC (auditori/polivalent)

DIA

PREU/DIA

Suplement
calefacció
25,00 €/dia
25,00 €/dia

Activitats obertes al públic que es cobri
73,15 €
Activitats obertes al públic gratuïtes i activitats d’ús privatiu i reservat (excepte
73,15 €
casaments)
S’estableix l’obligació de dipositar fiança per a l’ús privatiu de les sales del Centre Cívic per l’import de 200,00
€.

S’estableix un preu/hora de 6,27€ per les sales que s’utilitzen per a sessions o cursos organitzats per
l’Ajuntament

Opció de neteja del local ... 50,00 €
Els locals s’hauran de deixar en bones condicions i totalment nets. 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.
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Totes les activitats no organitzades per l’Ajuntament hauran de disposar de la corresponent assegurança de
Responsabilitat Civil, que hauran de presentar en la sol·licitud i el comprovant de pagament.
Totes les utilitzacions per l’ús privatiu de les sales i instal·lacions municipals requereixen autorització prèvia
per part de l’Ajuntament que podran ser limitades per necessitats dels serveis públics o per l’ús que es vol
destinar.
C)

ALTRES INSTAL·LACIONS:
Tarifa

1.- PAVELLÓ MUNICIPAL MERCÈ GUIX:
1 Entrenaments i competició equips federats i locals
2 Entrenaments i competició equips federats i no locals
3 Entrenaments i competició equips no federats i locals
4 Entrenaments i competició equips no federats i no locals
5 Escoles esportives no locals
6 Esport escolar i escoles esportives locals
7 Lloguer de pavelló sense entrada, màxim 5 hores, entitat local
8 Lloguer de pavelló amb entrada, màxim 5 hores, entitat local
9 Lloguer de pavelló, sense entrada, màxim 5 hores, entitat no local
10 Lloguer de pavelló, amb entrada, màxim 5 hores, entitat no local



0/hora
8,00€/hora
8,00€/hora
11,00€/hora
2,00€/hora
0/hora
31,00 €
61,00 €
73,00 €
121,00 €

TARIFA D’ENLLUMENAT... 20% de recàrrec sobre la tarifa inicial
TARIFA DE CALEFACCIÓ... 12 €/HORA

2.- PISTES DE TENNIS:
Soci-Soci 1,5€ persona hora
Soci-Soci 1€ persona dobles hora
Soci-No soci 2,5€ persona hora
Soci-No soci 1,5€ persona dobles hora
No soci-No soci 4€ persona hora
No soci-No soci 2,5€ persona hora
Llum 2€ / hora
3.- PISTES DE PÀDEL:
Soci 2€ persona hora (Mínim 8€/hora per pista
No soci: 4€ persona hora
Llum 2€ / hora.
4.- CAMP DE FUTBOL
150 € per partit i 90 € per cada hora d’entrenament
Article 5è. BONIFICACIONS, EXEMPCIONS I RECÀRRECS
a)
La utilització de les instal·lacions del pavelló municipal Mercè Guix d'edat inferior a 17 anys,
gaudiran d'un descompte del 50% sobre el preu de la tarifa corresponent.
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b)
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.
c)
Per a la utilització de la sala de plens o de la sala polivalent del Centre Cívic per a formalitzacions de
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.
d)
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.
e)
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.
f)
Article 6è.-CONVENIS D'UTILITZACIÓ
En atenció a les raons socials i d'interès públic que concorren en la utilització dels centres públics per part de
les escoles, associacions i entitats de la Vila o també d'altres indrets per a foment dels valors culturals,
especialment entre els joves, podran establir-se convenis entre les entitats municipals corresponents i les
entitats usuàries de durada no superior a un exercici pressupostari.
Tal convenis precisaran per la seva entrada en vigor, l'aprovació del Plenari Municipal.
En tal casos, l'entitat o organisme municipal competent, consignarà en els seus pressupostos les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant entre el cost real del servei i la quantia dels preus públics
convinguts.
Article 7è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Les quotes exigibles pels serveis regulats en la present Ordenança es liquidaran en el moment de la sol·licitud
de llicència o autorització, en el que es formalitzarà la liquidació. L'ingrés efectuat tindrà, de conformitat amb
l'article 46.1 del Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, el caràcter de dipòsit previ, elevant-se a
definitiu al concedir-se la corresponent llicència o autorització. Si existissin diferències entre la sol·licitud i el
contingut de l'autorització municipal, es girarà la liquidació complementària que procedeixi.
En el supòsit de denegació de la autorització es podrà sol·licitar la devolució del dipòsit previ.
Article 8è.- REMISSIÓ NORMATIVA
Pel que fa a la qualificació de les infraccions a la Ordenança, així com a la determinació de sancions que
corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el Text Refós de la Llei, reguladora de les hisendes locals, i
supletòriament per la Llei General Tributària i les disposicions que la complementen i desenvolupen.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà el Text Refós de la Llei,
reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei General Tributària i les disposicions que la
complementen i desenvolupen.

Ordenança Fiscal núm.17

Taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de les vies públiques

•

S’anul·la el punt 6 de l’article 5, beneficis fiscals, passant el punt 7 a numerar-se com a 6è.

•

Es modifiquen les tarifes de l’article 6è, quota tributària, següents:
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CONCEPTE
EUROS
Per ocupació de vies públiques per circs i teatres a l'aire lliure amb un mínim pel primer
dia de ................................................................

100,00 €
30,00 €

I per cada dia addicional un mínim de ............................
Per parades FORA DE LA FESTA MAJOR
Parades de venda:
Fins a 4ml
A partir de 4ml

6,25€/dia
1,75€/ml/dia

Fins a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 450 m2

0,50€/m2/dia
0,32€/m2/dia
0,23€/m2/dia

Atraccions:

En estades superiors a 1 mes (parades fins a 10 ML)....... 100€/mes

Per parades al MERCAT

1,30€/ml/dia
30,00€/ml/any

Per parades FESTA MAJOR Parades de venda:

Atraccions:

Fins a 4ml
A partir de 4ml

12,50€/dia
3,50€/ml/dia

Fins a 150 m2
De 151 a 300 m2
De 301 a 450 m2

1,00€/m2/dia
0,63€/m2/dia
0,45€/m2/dia

Per ocupació de pàrquing de caravanes dels firaires pels dies de Festa Major
50€/caravana
L’ocupació de la Festa Major té una durada mínima de 4 dies (de dissabte a dimarts)
Casetes de venda de petards (per dia) ...........................
Per ocupació de vies públiques per taules i cadires amb finalitat de lucre

107,43€/dia
0,52€/m2/dia
1,82€/m2/mes
4,48 €/m2/trim
16€/m2/anual

Per ocupació de vies públiques per mercaderies, materials o màquines, residus, puntals,
bastides o altres instal·lacions anàlogues i per ocupació de vies públiques amb tanca de
seguretat per obres .....
S’aplicarà un coeficient multiplicador de 3 quan l’ocupació superi el termini d’execució de
l’obra
0,13€/m2/dia
h) Per obres o altres actuacions que obliguin a tallar el trànsit:
- Per hora diürna ..........................................................
12,00 €
- Per hora nocturna (s’entén des de les 21 h a les 7 del matí)...............................................
6,00 €
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i) Ocupació per maquinària de venda automàtica, expenedors o jocs:
Per metre quadrat o fracció al mes ..............................

5,22 €
k) Altres instal·lacions diferents de les que s’inclouen en les tarifes anteriors
1. Subsòl: per cada 50 m3 o fracció del subsòl realment ocupat, mesurades les seves
dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i lloses .............................
12,5 €/dia
2. Sòl: per cada 50 m2 o fracció ...........................................................................
6,25 €/dia
3. Volada: per cada 50 m2 o fracció, amidat en projecció horitzontal..........................
6,25 €/dia
l) Per mercaderies, materials o altres que no siguin degut a obres..........
0,13 €/m2/dia
Ordenança Fiscal núm.19 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Es modifiquen petites redaccions de la taxa, següents:
•
Es modifica l’apartat 3 de l’article 2n, fet imposable, pel següent:
“3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els subministraments d’aigua,
gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.”
•
De l’apartat 1 de l’article 3r, subjectes passius, s’elimina la telefonia mòbil
•
S’elimina l’apartat 3 de l’article 3r, subjectes passius i é re numera l’apartat següent
•
És modifica tot l’article 4t, successors i responsables, pel següent:
“1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en
els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.”
•
És modifica el títol de l’article 5è, pel següent: “Base imposable”
•
S’anul·la el punt 7, de l’article 5è, Base imposable.
•
L’article 6è, període i acreditament de la taxa i l’article 7è, règim de declaració i d,ingrés,
altres; queden canviats pels següents:
“Article 6è.- Tipus i quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5è d’aquesta
Ordenança.
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o
aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en
què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en
la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.
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2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre
natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la
lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a
les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article
5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes
per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta
acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de
pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb el seu signe a la base
imposable del trimestre següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà
l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
•
•

S’anul·la el punt 3, de l’article 9è, infraccions i sancions.
S’anul·la la Disposició Addicional primera – actualització dels paràmetres de l’article 5

Ordenança Fiscal núm.20 Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus municipals
•

Es modifiquen les tarifes de l’article 5è , quota tributària, pel següent:

2.1 Habitatges

import

Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar
Per cada habitatge disseminat
S’entén per habitatge disseminat aquells inclosos en el Catàleg de Masies i Cases Rural de
Campdevànol i aquells que tot i no estar inclosos estan situats en sòl no urbanitzable
2.2 Solars sense edificar
Per cada solar sense edificar

108,50 €

•

62,00 €

54,25 €

S’augmenten un 3% les tarifes de l’article 11è, quota tributària.

Ordenança Fiscal núm.22 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Es modifica algun redactat per adequar-lo a la nova Normativa d’Urbanisme.
•

És modifica l’Article 1r. FONAMENT I NATURALESA, pel redactat següent:
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“A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(TRLU, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica)
l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències
urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”.
•
Al final del redactat de l’article 2. Fet imposable, s’afegeix el següent:
“i 187 bis del TRLU”.
• A l’article 3r. SUBJECTES PASSIUS, es substitueix article 33 de la Llei General Tributària per
l’article 35.4 de la Llei General Tributària.
• A l’article 4t. Responsables, es canvia el títol i s’afegeix un 3r. punt al redactat:
“Article 4.- Responsables i successors”
“3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General”.
• Es modifica l’article 5è. BASE IMPOSABLE.
• Es modifiquen els punts b) i c) i d) del punt 1. Constitueix la base imposable de la taxa, amb el
redactat següent:
“b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i ocupació i el
canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases
prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o
instal·lacions similars, la instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre béns immobles, quan
es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents,
la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, o la formalització
d’operacions jurídiques que comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements
susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
d) La superfície dels cartells i tanques de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, la
superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva, la superfície afectada per l’extracció
d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que
alterin les característiques del paisatge”.
• Es modifica el punt 4 de l’article 8è. ACREDITAMENT, amb el redactat següent:
“4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva denegació, concessió
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li
ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades”.
• Es modifica l’article 9è. DECLARACIÓ.
En el punt 1r. es substitueix “certificat visat pel col·legi oficial respectiu” per “certificat expedit per tècnic
competent”.
S’afegeixen els punts següents:
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“4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i
del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel
subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions a
que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat
davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar i
ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres”.
•
Es modifica l’article 10. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS, afegint al final del punt
2n.
“d’acord amb els paràmetres de l’annex I”.
•
Es modifica l’article 11. INFRACCIONS I SANCIONS, pel redactat següent:
“Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.”
ANNEX 4 DE PREUS PÚBLICS Preus Públics per les activitats de casals per a infants i joves

•

Es modifica el redactat pel següent:

Tarifes servei de Casal estiu (sense extres):
1dia
12€
Preu per setmana
50€
Casal sencer 1r germà (6 setmanes)
210€
Casal sencer 2n germà i següents (6 setmanes)
170€
-El “preu per setmana” és per a setmanes senceres, si hi ha una setmana de casal de menys de 5 dies
s’aplicarà 10€/dia
Altres serveis extres:
Servei bon dia (per setmana)
5€
Servei migdia (per setmana)
10€
Servei bon dia/migdia esporàdics (cada servei) 3,00 €
Notes:
•
Només s’aplicarà el preu de “Casal per 2n germà i següents” sempre que la totalitat dels
germans utilitzin el casal sencer.
•
No hi ha previst descomptes per altres serveis (bon dia, migdia...)
•
Si s’organitzen colònies durant el Casal, la totalitat de despeses quedaran assumides pels
usuaris de les mateixes.
•
Si es fa Casal durant més setmanes a l’any, s’estimarà la tarifa de preu per setmana
L’Ajuntament podrà acordar una bonificació de fins al 80% del preu públic per a les activitats de
casals per a infants i joves a proposta de serveis socials bàsics, prèvia valoració de la situació sòcio-
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econòmica familiar i fent especial incidència en aquelles situacions de risc o vulnerabilitat social dels
menors.

ANNEX 5 DE PREUS PÚBLICS Preus Públics per ús del gimnàs municipal
•
S’anul·la la possibilitat de dret a gimnàs i accés a la piscina municipal, i se simplifica el
sistema de cobrament de tarifes eliminant els cobraments trimestrals i anuals, pel que s’estableixen
les noves tarifes següents:
Tarifes per ús del gimnàs municipal durant l’horari d’obertura al públic:
A.
Tarifes gimnàs:
Entrada/dia
4€
Matrícula
10 €
L’import de la matrícula és cobrarà cada vegada que hi hagi una alta, independentment que
anteriorment hagués estat usuari del gimnàs.
concepte
Abonaments per socis d’entitats esportives o culturals locals
Abonaments generals

Quota
mensual
10 €
20 €

No es cobrarà la quota mensual del mes de vacances de l’encarregat del pavelló.
En cas que l’alta del servei:
Quota mensual: Si 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 DE PREUS PÚBLICS Preus Públics per ús de la piscina municipal
•
•

Es modifica l’annex 6- preus públics per ús de la piscina municipal, pel següent:
ABONAMENT DE TEMPORADA
Tarifa
General
Adult
75,00 €
Adults de més de 65 anys 50,00€
d’edat
Adults amb discapacitat
Infantil (4 a 14 anys
50,00€
inclosos)
germans veïns de Campdevànol (4 a 14
anys inclosos)

PER DIA
Tarifa veïns
Campdevànol
60,00 €
35,00 €

25,00 €
25,00 €

Adult
Infantil (4 a 14 anys
inclosos)
Adults de més de 65 anys
d’edat
Famílies nombroses i
monoparentals (x persona)
Adults amb discapacitat

Dies
feiners
5,00 €
4,00 €

Dissabtes i
festius
6,00 €
5,00 €
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1r germà
2n germà i següent
Menors 4 anys

15,00 €
gratuït

Menors 4 anys
Menors de 18 anys amb
discapacitat

ABONAMENT 10 DIES PISCINA
Per entrada a la piscina una hora abans del tancament

gratuït

40,00 €
1,00 €

S’aplicarà la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” a les persones empadronades al municipi.
Es considera discapacitat a la persona amb minusvalidesa que tingui aquesta condició legal en grau
igual o superior al 33%.
La data del 24 de juny (principi de temporada) és la que s’estableix per determinar l’edat necessària
de cada categoria en les tarifes d’abonament de temporada de la piscina municipal.
S’aplicarà un descompte del 10% de l’import total a les famílies empadronades al municipi, quan tots
els membres de la unitat familiar obtinguin simultàniament l’abonament de temporada i sempre que
almenys un dels fills sigui menor de 18 anys.
L’Ajuntament podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i empreses del
poble a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients de les esmentades
entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús així com el cànon anual a satisfer per part de
les entitats.
En cas de pèrdua del carnet de la piscina municipal s’abonaran 3 euros en concepte de despeses de
nova emissió del carnet.
L’Ajuntament és reserva el dret de restringir l’accés a la piscina municipal d’acord amb la capacitat
d’aforament de la mateixa.
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA
Vots a favor 8 : CIU 7 i 1 ERC
Abstencions 2 : MES 1 i 1 del grup CUP
Intervencions :
L’alcalde , explica la tercera modificació de les ordenances fiscal per al 2016 que junt amb les altres
dues dona compliment als objectius de l’equip de govern de recolzament a temes socials , suport
ales empreses i contenció de taxes i impostos amb petits ajustos , en aquest sentit es van introduir en
la 1a modificació els impostos de ICIO, vehicles, i IBI entre d’altres ,... en la segona una rectificació
del IBI i altres i en aquesta tercera bàsicament taxes i preus públics .
L’alcalde detalla els canvis introduïts en elles i les motivacions
Ordenança 12 canvis normatius , simplificació administrativa, tot i que a més l’ajuntament es troba
en la banda baixa del resta de la comarca.
Ordenança 16: S’adeqüen els preus a la realitat que es cobra per el club i es regulen els usos de les
sales donant prioritat als usos públics i d’associacions del municipi.
Ordenança 17: explica que el senyor López del grup de MES va sol·licitar una bonificació sobre una
taxa, que no n’ha contemplat atès que el redactat ja existia però amb un format diferent i que es
manté.
Ordenança 18: adequació normativa
Ordenança 20 . S’ha adequat a l’establert per el CCR , no obstant , el municipi segueix estant per
sota la resta de la comarca. L’alcalde explica el funcionament del cànon de residus i els motius pel

gratuït
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que s’ha incrementat en un 3% no lineal al municipi. Explica que aquest va associat al cànon que ha
imposat la Generalitat que grava l’abocament.
En referència als preus públics: s’han adaptat a la realitat, s’ha simplificat el gimnàs, la piscina es
manté excepte per forans que s’incrementa.
L’alcalde dona gràcies al grup de Mes per les seves aportacions en el marc de treball d’elaboració de
les ordenances fiscals
El senyor Lluis López del grup de MES explica que ha estat una col·laboració molt positiva de
treball i de transparència per tal que els ciutadans puguin saber a que es dediquen els seus
impostos, no obstant informa que s’abstindran per coherència amb el seus posicionaments anteriors
i perquè si be ha estat un treball positiu hi ha ordenances en les que discrepen.
La senyora Mariona Baraldés del grup de la CUP diu que s’abstindran , però demana si del
reciclatge de residus es va un retorn a l’ajuntament , i si és així on va aquest import.
L’alcalde explica que el cost del servei està centrat en tres factors: Recollida, Abocament i
manteniment de l’abocador clausurat. No obstant, la part de retorn del tractament s’iniciarà la 2016 i
podria ser que fos un al·licient per els municipis i els ciutadans.
La senyora Baraldés del grup municipal de la CUP exposa que a nivell d’habitatge no hi ha
problema , però a nivell de comerç no es just que alguns comerços que no generen residus paguin el
mateix que altres que si ho fan .
L’alcalde explica que està d’acord però que ara els mitjans i el sistema no permet poder-ho fer la
repercussió per el cost real de residus que un genera.
1.2
2016

Proposta aprovació inicial del pressupost i plantilla de l’ajuntament de Campdevànol per al

Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016 així com,
les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
En data 23 de novembre la secretària interventora ha emès l’informe d’intervenció i l’informe
d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol, per a
l’exercici econòmic 2016, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum per capítols de les quals és el
següent:

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Denominació

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

Pressupost 2016
EUROS

%

3.053.165,20

95,24%

2.428.165,20

75,75%
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1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

3

986.162,12

30,76%

1.332.162,51

41,55%

Despeses financeres

36.000,00

1,12%

4

Transferències corrents

73.840,57

2,30%

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

625.000,00

19,50%

6

Inversions reals

625.000,00

19,50%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

B)

OPERACIONS FINANCERES

152.500,00

4,76%

8

Actius financers

-

0,00%

9

Passius financers

152.500,00

4,76%

3.205.665,20

100,00%

TOTAL DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol

Denominació

A)

1

OPERACIONS NO
FINANCERES
OPERACIONS
CORRENTS
Impostos directes

2

Impostos indirectes

3
4

Taxes, preus públics i
altres ingressos
Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

A.2

OPERACIONS DE

A.1

CAPITAL
6
7
B)

Alienació d’inversions
reals
Transferència de capital

Pressupost 2016
EUROS

%

3.125.665,20

97,50%

2.668.165,20

83,23%

1.057.500,00

32,99%

42.000,00

1,31%

795.871,00

24,82%

758.594,20

23,66%

14.200,00

0,44%

457.500,00

14,27%

-

0,00%

457.500,00

14,27%

80.000,00

2,50%

-

0,00%

8

OPERACIONS
FINANCERES
Actius financers

9

Passius financers

80.000,00

2,50%

TOTAL INGRESSOS

3.205.665,20

100,00%
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal que conta a continuació comprensiva de tots
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual i declarar serveis
essencials i de caràcter prioritari els relacionats directa o indirectament amb l’educació o atenció a la
infància, els d’assessorament jurídic i d’intervenció així com els serveis d’atenció als ciutadans en
tots els seus àmbits , de reparació i manteniment públic i de gestió dels recursos públics, als efectes
d’allò establert en l’article 20.2 del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2016, les Bases d’execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions per part dels
interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a l’òrgan competent de la
Generalitat.
S’APROVA
Vots a favor : 7 CiU
En contra 1 ERC i 1 CUP
Abstencions 1 MES
Intervencions :
L’alcalde explica a nivell comparatiu el pressupost del 2015 amb 2016 i els principals eixos sobre els
que s’ha treballat i elaborat el pressupost del 2016, El capítol I contenció de massa salarial d’acord
amb Llei de pressupostos i només incrementada en 1% que preveu la Llei de pressupostos de l’estat
pel 2016 i la part restant de la paga del 2012 del personal. Per altre banda s’ha procedit a modificar
la plaça de l’escola bressol per una tècnic mig de l’ajuntament a una jornada del 75% i una plaça de
vigilant 3 mesos . En el capítol II, s’incrementa per poder tirar endavant el projecte de legislatura,
polítiques juvenils, polítiques de patrimoni, ... A nivell de capítol III és redueixen despeses fruit de
normatives que regulen el límit de l’interès aplicable i perquè baixa el capital pendent. En el capítol
IV s’agrupen en matèria social, ajuts a les entitats i llar d’infants. En matèria d’inversions capítol VI
s’observa un increment del 200% respecte el 2015 fruit dels desenvolupament de la Llei de Barris. No
es preveu fer préstecs pont , no obstant i atès que l’endeutament municipal ho permet si afectés al
pagament de tercers l’ajuntament no descarta formalitzar-los.
A nivell d’ingressos responen els 3 primer capítols a les modificacions introduïdes en matèria
d’ordenances i estat d’execució a finals del 2015. El capítol IV bàsicament dels tributs de l’estat i la
generalitat,. Capítol V , per les noves concessions i el VI d’acord amb les inversions previstes i els
seus finançaments afectats. El capítol IX preveu la concertació d’un préstec per l’amortització
anticipada de els inversions de Giacsa.
En conclusió exposa que el pressupost obeeix a
Vocació social
Inversió
Pensat per totes les edats
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suport a les entitats
Contenció però il·lusió atès que el projecte és viable per dos motius:
o
Una situació mot baixa de deute municipal comparat amb el 2009 i 2012
o
Perquè el termini de pagament de l’ajuntament a proveïdors està per sota l’establert
legalment
Fer constar que l’esborrany del pressupost ha estat participat per tots els grups polítics que han
disposat d’una setmana per fer-hi aportacions . L’alcalde explica que el divendres 27.11.2015 aquest
pressupost també s’explicarà en audiència pública a la ciutadania .
El senyor Lluis López del grup municipal del MES explica que estan contents que s’aposti per
polítiques socials , per les entitats i pel poble però que s’abstindran tot i que valoren positivament el
rumb i la transparència del nou govern. Afegeix que el nivell de deute del 2009 i 2012 no poden
comparar-se amb el del 2015 i tampoc es pot fer amb la morositat , no obstant celebren que el
pressupost sigui més transparent .
El senyor Jaume Garcia Anglada del grup municipal d’ERC , diu que li sembla be l’exposició pública
del pressupost però entén que és una falta de respecte per la resta de grups polítics que conformen
el Ple que nos ‘hagi aprovat al Ple i ja circulin els papers informatius de l’audiència pública . Exposa
que votarà en contra pels següents motius: duplicitat del càrrec d’alcaldia i presidència del Consell,
no ha trobat cap partida per fer processos participatius, no creu oportú que es traslladi el servei de
confecció de nòmines ,i que les inversions de la Llei de Barris vigent són les que creuen que el poble
necessita .
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal del CUP exposa que pensa igual que la resta de
partits i que a més demana si la transformació de la plaça de metre de l’escola que ara es transforma
en tècnic mig si fos necessari es podria tornar a canviar. Demana si els canvis que es facin a la Llei de
Barris poden implicar perdre la subvenció per les obres que s’han deixat de fer del projecte inicial.
L’alcalde respon
Sr López del grup de MES, li agraeix el to cordial i entén la seva votació per una clara connotació
política , i l’insta a continuar treballant amb l’aportació del grup MES si volen.
Sr Jaume Gracia del grup ERC , demà presentem el pressupost als ciutadans, un pressupost que a
vostès els va ser entregat fa una setmana per tal que fessin aportacions si ho estimaven oportú.
En referència a la participació ciutadana explica que la visió és molt diferent que l’existent fins ara de
fer projectes amb partida individual al pressupost , però que el tarannà del consistori és aquest i però
estan diversificades.
Sra. Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP , el traspàs pot generar dubtes però la realitat
és que el pressupost e capítol I està molt limitat per la normativa estatal i caldrà veure si aquests
permeten més endavant poder incrementar –lo. En matèria d e Llei de Barris ja vaig explicar-lo , la
idea és que les noves inversions siguin aprovades per la generalitat i passarien a formar-ne part.
La senyora Baraldés de la CUP manifesta que li sembla positiu qualsevol iniciativa de transparència i
participació ciutadana en referència a la presentació del projecte de pressupost, no obstant fa l’incís
que l’hora per als comerciants no és bona caldria fer-ho més enllà de les 20:00h
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT PER A 2016
Per tant, en ús de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Aprovar la plantilla de personal per a l’any 2016, d’acord amb l’annex que s’acompanya, i
que es dona per reproduït i incorporat com a part integrant de l’acord.
Segon.- Establir com a jornada normal de treball, una dedicació de 37,5 hores setmanal de treball
efectiu en terme mitja en còmput anual pel personal funcionari i pel personal laboral . L’adequació de
la jornada respecte dels llocs de treball s’establirà d’acord amb les necessitats de servei. A aquests
efectes els imports de referència per a cada un dels grups de titulació serà referida a 37,5h. Això,
però, pels llocs que tenen atribuïda una jornada parcial, aquesta serà la que es fixi per a cada plaça
d’acord amb la proporció establerta per a la jornada complerta.
Tercer.- La jornada que s’estableix per a cada plaça serà la que figura com a mínima i sobre aquesta
s’ha efectuat la consignació pressupostària corresponent. Això, però, si necessitats del servei ho
aconsellen, i sempre que es doni la doble condició de que hi hagi consignació suficient al pressupost
o no sigui per un període superior a tres mesos, per Decret de l’Alcaldia es podrà ampliar la jornada
de qualsevol de les places de la plantilla, sempre que no es superi el límit posat com a màxim per a
cada una d’elles.
Si l’ampliació de la jornada hagués de ser superior als tres mesos, caldrà que la modificació de
l’horari de la plaça, i, si cal, la modificació del pressupost, sigui aprovada pel Ple.
Les condicions de treball s’acomodaran a les normatives d’obligat compliment que es disposin.
.
Quart.- els conceptes retributius que de forma homogènia es faran constar en les nòmines de tots els
treballadors i treballadores de l’ajuntament, seran:
•
Sou base en funció del grup de titulació
•
Complement de destí, d’acord amb els nivells establerts per a cada grup de titulació
•
Complement específic, en atenció a les característiques especials de la plaça
•
CPT ( si és el cas).
•
Es contempla l’assignació puntual d’un complement de productivitat i/o gratificació ,
d’acord amb el decret d’alcaldia d’assignació i motivació , que no tindrà caràcter consolidable ni
permanent.
En alguns casos i de forma puntual podran a atorgar-se les hores extres , el complement de
productivitat o gratificacions puntuals que no tindran caràcter permanent, no consolidaran i hauran
d’estar degudament justificades No obstant el criteri serà de compensar els hores i no abonar-les.
S’estableix el criteri d’incentius de rendiment per serveis i individuals lligats a la consecució
d’objectius , per implementar l’avaluació del rendiment.
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PLANTILLA ANY 2016
A) PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari/ària interventor/a
Escala d'administració general
Subescala administrativa
Subescala auxiliar administratiu
Escala d'administració especial
Vigilant municipal
Vigilant temporal
B) PERSONAL LABORAL FIX
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Tècnic/a de turisme
Director/a d'educació infantil
Educadors/es infantil
tecnic mig serveis generals
Administratius/ves
Oficial 1a electricista
Auxiliars administratius/ives
Oficial 2a
Operari/a
Netejador/a
Vigilant instal.lacions esportives

GRUP

PLACES

VACANT

JORNADA

A1

1

0 c

C1
C2

2
1

0 C
0 C

E
E

2
1

1 C
1 C.T

A1
A2
A2
A2
C1
A2
C1
C1
C2
C2
E
E
E

1
1
1
1
4
1
1
1
2
6
2
4
1

1
1
1
0
2
1
2
0
0
3
1
2
1

33

17

P
P
C
C
C
P
C
C
C
C
C
P
C

S’APROVA
Vots a favor 8 : 7 CiU i 1 MES
En contra .
Abstencions 2: 1 ERC i 1 CUP
Intervencions :
L’alcalde explica les principals modificacions de polítiques de personal, ressaltant la transformació
de la plaça de mestre de l’escola bressol en una de tècnic mig, i la dotació d’un vigilant per a tres
mesos, l’increment 1% de els retribucions de personal i la devolució de part de la paga del 2012.
Exposa que també s’està negociant amb els treballadors l’assignació d’incentius avaluables.
El senyor Lluis López del grup de MES explica que celebra que la plaça es transformi i no es perdi
però fa esment que han sigut coneixedors que l’ajuntament ha denunciat el conveni de personal i
que voldrien participar en les negociacions del nou conveni.
L’alcalde respon que en pren nota però en la mesa l’ajuntament defensa els interessos del poble.
El senyor Jaume Garcia del grup d’ERC exposa que s’abstindrà, no obstant veu bé per la treballador
el incentiu.
La senyora Mariona Baraldés del grup de la CUP exposa que li sembla bé la implantació d’incentius
per als treballadors , però que en l’àmbit de la negociació col·lectiva també voldrien participar-hi.
L’alcalde respon
Que l’ajuntament va procedir a denunciar el conveni atès que aquest era del 2002 i la majoria de
clàusules eren inaplicables i per altre banda creiem que es bé dins les nostres possibilitats actuals
incentivar als treballadors
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA
A favor 8: 7 de CIU i 1 MES
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Abstencions 2 : 1 ERC i 1CUP
1.3

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de la RLT

Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 13.11.2015, en data 13.11.2015 es va
emetre Informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable en el
procediment d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
Atès el projecte de Relació de Llocs de Treball que es va informar als representants dels funcionaris i
del personal laboral en data 16.11.2015.
Atès que en l’Informe d’Intervenció de data 16.11.2015 s’acredita que en el Pressupost municipal
vigent en la previsió de pressupost 2016 existeix consignació suficient i adequada per atendre les
obligacions econòmiques que es deriven de la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball.
Atès que la modificació Relació de Llocs de Treball no suposa alteració de la plantilla de personal
actualment vigent i en actiu.
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe del Cap de Secretaria de data 23.11.2015,
es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament,
amb el text que figura en l’expedient.
SEGON. Exposar al públic l’esmentada relació, durant el termini de quinze dies a comptar des del
següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els
quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La relació se
considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es publicarà
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat, en el
termini de trenta dies.
S’APROVA
Vots a favor 9 : 7 CiU i 1 MES i 1 ERC
En contra .
Abstencions 1: 1 CUP
2.4 Proposta d’acord de delegació al Consorci de Recaptació de Cerdanya Ripollès dels expedients
de liquidació de plus vàlues.
Atès que l’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van assumir l’exercici
de les competències delegades pels municipis del seu àmbit territorial en matèria de gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals a la Diputació de Girona, que va cessar els seus serveis.
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Atès que des de 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten el servei de gestió,
liquidació i recaptació dels tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la recaptació d’altres tributs i ingressos
de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès.
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de gener de 2010, va
acceptar la renovació de la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de
tributs municipals i altres ingressos de dret públic, que li formulin els municipis de la comarca,
d’acord amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell acord i que
s’aprovaven en la seva totalitat. També es va acordar estendre la renovació de la delegació d’aquestes
competències al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública
creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos
de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i que aquesta relació podrà ser
ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal, competent a
l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens.
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva sessió de 4 de
juny de 2010 va aprovar l’acceptació de la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació
i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 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 i l’article 42 del
DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
Primer. Delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les facultats de gestió, liquidació i
recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, d’acord amb el
contingut del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs
locals” i el seu annex que en forma part integrant.
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat Primer, al
“Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a l’efecte,
pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
Tercer. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès la publicació de la delegació acordada, liquidació- increment de valor de naturalesa
urbana- ( plus vàlues) d’acord amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article
7.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a la 1ª tinent d’alcaldia la senyora
Dolors Costa i Martínez en nom i representació d’aquesta corporació pugui signar quants documents
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.
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Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya - Ripollès, als efectes oportuns i per tal que donin compte del compliment de l’encàrrec
realitzat a l’apartat quart.
S’APROVA
Vots a favor 9 : 7 CiU, 1 de MES i 1 CUP
En contra
Abstencions : 1 ERC

Intervencions
L’alcalde explica que aquesta delegació respon a les limitacions de la plantilla que s’han exposat en
els punts anteriors, que l’ajuntament de Campdevànol era dels pocs municipis que no havia delegat
al Consorci aquesta competència amb la resta de tributs i impostos, però aprofita per agrair a la
senyora Montserrat Gil que ha desenvolupament aquesta tasca durant tots aquets anys amb
excel·lència i diligència que vol agrair i que vol deixar clar que aquesta delegació obeeix a la
necessitat de repartir i assignar noves funcions als treballadors .
El senyor Lluis López del grup de MES s’afegeix a l’agraïment a la senyora Montserrat Gil i li
agraeix la seva professionalitat
1.4
Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre l’ajuntament i el Consell Comarcal
del Ripollès per a la prestació del servei de confecció de nòmines , contractes i assessorament laboral.
Actualment els ajuntaments es troben avesats al compliment de competències pròpies a més
d’aquelles que el propi municipi presta als seus ciutadans. L’increment de serveis de prestació als
ciutadans els darrers any ha sofert un canvi creixent que fa necessària la disposició de més personal
per a una bona atenció , no obstant, d’acord amb les diferents Lleis de Racionalització, Estabilitat
pressupostària, i control del dèficit públic la possibilitat de contractació de nou personal es veu molt
limitada o impossible .
Per tal de poder oferir un millor servei als ciutadans, l’ajuntament estima oportú l’encàrrec de
gestió d’alguns serveis interns de caràcter molt específic i especialitzat que el Consell Comarcal està
prestant els darrers anys a altres municipis, com és el servei de gestió de nòmines i assessorament en
matèria de personal .
Per aquest motiu i d’acord amb l’article 28 de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, d’Organització
comarcal de Catalunya, que estableix que li correspon a la comarca la prestació d’assistència tècnica,
jurídica i econòmica als municipis.
Es proposa al Ple
Primer: Aprovar l’encàrrec de prestació del servei DE CONFECCIÓ NÒMINES, CONTRACTES I
ASSESSORAMENT LABORAL al Consell comarcal del Ripollès amb efectes a 1 de gener de 2016
Segon Aprovar el conveni de col.laboració entre l’ajuntament de Campdevànol i el Consell
Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de confecció nòmines, contractes i assessorament
laboral d’acord amb el text que es transcriu al final del present acord.
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Tercer: Atorgar tants poders com en dret fora menester per la signatura i consecució del present
acord a la 1a tinent d’alcaldia la senyora Dolors Costa Martínez.
Quart Notificar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès als efectes oportuns
S’APROVA
Vots a favor 9 : 7 CiU. 1 MES i 1 ERC
En contra
Abstencions 1 CUP
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I EL CONSELL
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONFECCIÓ NÒMINES,
CONTRACTES I ASSESSORAMENT LABORAL
Ripoll, …………………………..
REUNITS
D’una part, el president del Consell Comarcal del Ripollès, el senyor Joan Manso i Bosoms, actuant
en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per Acord de Ple
de data 8 de setembre de 2015, publicat en el BOP de Girona número 186, de 25 de setembre de 2015,
assistit per la secretària accidental d’aquesta corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, i de l’altra,
La senyora Dolors Costa i Martínez , 1ª tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Campdevànol, actuant
en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per acord de
26.11.2015., assistit per la secretària senyora Núria Charques i Grífol,
MANIFESTEN
I. Que l’article 28 de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, d’Organització comarcal de Catalunya,
estableix que li correspon a la comarca la prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis.
II. Que el Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de confecció de nòmines, contractes i
assessorament laboral als Ajuntaments i entitats de la comarca que ho sol·licitin.
III. Que l’Ajuntament de Campdevànol, està interessat en la contractació d’aquest servei.
En conseqüència,
CONVENEN
Primer.- El Consell Comarcal s’obliga a prestar el servei de confecció de nòmines, contractes i
assessorament laboral a l’Ajuntament de Campdevànol, que comprèn els serveis següents:

Confecció mensual de nòmines.

Confecció dels butlletins de cotització a la Seguretat Social i tramesa a través del Sistema
Red.

Liquidacions i quitances.

Altes, baixes, i variacions de dades dels treballadors davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

Contractes de treball i la seva comunicació al SEPE per mitjans telemàtics.
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Comunicació i seguiment dels processos de malaltia i accident dels treballadors.

Càlcul de costos de contractació de treballadors.

Assessorament laboral i resolució de dubtes sobre l’aplicació de la normativa laboral amb
l’emissió dels informes corresponents.
Segon.- L’Ajuntament de Campdevànol s’obliga al pagament del preu públic aprovat pel Consell
Comarcal del Ripollès per a la prestació d’aquest servei.
Tercer.- L’entrada en vigor d’aquest conveni serà amb efectes des del dia 1 de gener de 2016, i es
renovarà automàticament any a any, si cap de les parts el denuncia amb una antelació mínima de
tres mesos.
Intervencions : L’alcalde reitera la seva explicació de necessitat d’implementar noves tasques al
personal i alliberar-los d’altres que presten altres ens amb caràcter més específic. Normalment els
ajuntament petits o ho tenen delegat a altres administracions o tenen una empresa externa però
oques es presten el servei ells mateixos.

1.5
Proposta aprovació del conveni entre l’agència de l’Habitatge de Catalunya, l’ajuntament de
Campdevànol i el Consorci de Benestar social del Ripollès per la cessió de la Gestió de l’ús d’un
habitatge de titularitat pública administrat per l’agència.
En data 2 de desembre de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre Adigsa,
organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Campdevànol en virtut del qual es cedia a
l’Ajuntament l’ús d’un habitatge públic, el situat al carrer Major, 8, Bl.1, bx 1a (ref. 17-9667-0001) de
Campdevànol.
L’empresa pública Adigsa es va dissoldre en data 27 de desembre de 2010 i d’acord amb el que
estableix la disposició transitòria segona de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, “les activitats i funcions que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta
llei, estigui duent a terme Adigsa passen a ser assumides per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”,
la qual s’ha subrogat en les posicions jurídiques d’aquesta empresa.
Ates que l’Ajuntament de Campdevànol presta el servei d’assistència social social mitjançant el
consorci de Benestar Social com ens propi, estima oportú que sigui el propi Consoci que exerceixi la
seva gestió .
D’acord amb l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per
a la consecució de finalitats d’interès comú.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple

Primer Aprovar la cessió de la gestió al Consorci de Benestar social del Ripollès de l’ús d’un
habitatge de titularitat pública administrat per l’Agència.
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Segon Aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge, l’Ajuntament de Campdevànol i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la cessió de la gestió de l’ús d‘un habitatge de
titularitat pública administrat per l’agència, d’acord amb el text que es redacta al preu del present
acord
Tercer: Atorgar tants poders com en dret fora menester per la signatura i consecució del present
acord a la 1a tinent d’alcaldia la senyora Dolors Costa Martínez.
Quart Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge i al Consorci de Benestar Social del
Ripollès als efectes oportuns .
S’APROVA PER UNANIMITAT

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE
CAMPEVÀNOL I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CESSIÓ
DE LA GESTIÓ DE L’ÚS D‘UN HABITATGE DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRAT PER
L’AGÈNCIA

Barcelona,
REUNITS
PARTS
Per una banda,
el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que actua en
nom i representació d’aquesta entitat, en virtut del nomenament efectuat per acord del Govern de 15
de març de 2011 (DOGC núm. 5839, de 17 de març), en ús de les facultats atorgades per l’article
7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i d’acord amb els
poders atorgats per l’Institut Català del Sòl en l’escriptura publica de 14 d’abril de 2011, amb número
de protocol 792.

Per altra banda,
la senyora Dolors Costa Martínez, primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Campdevànol que
actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, i facultada per a signar aquest document en
virtut de la Resolució del Ple / Junta de Govern de l’Ajuntament de data XXXX, assistida per la
secretària interventora municipal, senyora Núria Charques Grífols.
I per altra banda,
El senyor Joan Manso Bosoms, president del Consorci de Benestar Social del Ripollès, amb DNI
43632913G, en qualitat de representant legal d’aquesta entitat local, amb el NIF Q1700626C, i domicili
al carrer Progrés, número 22, 17500 Ripoll, facultat per a signar aquest document en virtut de
Resolució de la Junta General de data XXXX, assistit pel secretari del Consorci, senyor Gerard
Soldevila i Freixa
Les parts, es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració i
EXPOSEN
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I.- En data 2 de desembre de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre Adigsa,
organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Campdevànol en virtut del qual es cedia a
l’Ajuntament l’ús d’un habitatge públic, el situat al carrer Major, 8, Bl.1, bx 1a (ref. 17-9667-0001) de
Campdevànol.
II.- L’empresa pública Adigsa es va dissoldre en data 27 de desembre de 2010 i d’acord amb el que
estableix la disposició transitòria segona de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, “les activitats i funcions que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta
llei, estigui duent a terme Adigsa passen a ser assumides per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”,
la qual s’ha subrogat en les posicions jurídiques d’aquesta empresa.

III.- L’Ajuntament de Campdevànol cedeix la gestió del pis al Consorci de Benestar Social del
Ripollès per destinar-lo a cobrir les necessitats d’habitatge sorgides en casos d’urgència o
emergència social, atès que el Consorci es un mitjà propi de l’Ajuntament de Campdevànol per la
gestió dels Serveis Socials.
IV.- Pel motiu abans exposat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Campdevànol
i el Consorci de Benestar Social del Ripollès han considerat la necessitat d’establir un mecanisme de
col·laboració i suport mutu per a l’accés a aquest habitatge públic i el desenvolupament dels
programes socials d’habitatge, relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats
d’atenció.
V.- D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com objectiu executar i gestionar les polítiques d’habitatge que
són competència de la Generalitat, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de
cooperació i col·laboració amb els ens locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter
públic o privat.
VI.- L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol atorga a l’Agència la funció d’ evitar que cap
persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir l’estabilitat i la seguretat dels
residents més vulnerables.
VII.- L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per
a la consecució de finalitats d’interès comú.
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
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L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya (d’ara en endavant l’Agència), l’Ajuntament de Campdevànol
(d’ara en endavant l’Ajuntament) i el Consorci de Benestar Social del Ripollès (d’ara en endavant el
Consorci) per a la cessió de la gestió de l’ús de l’habitatge que ja disposa, propietat de l’Institut
Català del Sòl i administrat per l’Agència, a favor de l’Ajuntament i el Consorci per possibilitar
l’accés a un habitatge públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials
necessitats d’atenció.
En concret és objecte del present conveni el següent habitatge de Campdevànol:
C/ Major, 8, Bl.1, bx 1a

(ref. 17-9667-0001)

Segona.- Contraprestació de la cessió
L’import de la contraprestació per la cessió de la gestió de l’ús de l’habitatge a favor del Consorci es
fixa en 191,58 euros mensuals (2.298,96 euros anuals). S’afegeixen a aquest import les repercussions
fiscals i previsió de serveis. Els imports actuals de la cessió de l’habitatge són els que consten en
l’annex d’aquest conveni.
Durant la vigència d’aquest conveni, la contraprestació es revisarà anualment mitjançant l’aplicació
de la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat, expressat amb dos decimals, utilitzant
com a referència l’últim mes amb dades disponibles. En el supòsit que l’índex sigui negatiu, es
considerarà que el valor de la revisió és zero. En cap cas la demora en l’aplicació de la revisió
implicarà la seva renúncia o caducitat.
Tercera.- Gestió de l’habitatge
3.1- El Consorci assumeix la responsabilitat de la gestió de l’habitatge, així com la cessió a les
persones o unitats familiars que determini.
El Consorci establirà el criteri per determinar la persona o família que es podrà allotjar en
l’habitatge, en funció de la superfície i les característiques de l’habitatge i d’acord amb la ràtio
establerta en el Decret 141/2012, de 30 de octubre, que regula les condicions mínimes d’ habitabilitat
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
El Consorci establirà les condicions del contracte de cessió a formalitzar amb les persones o famílies
que ocupin l’habitatge cedit, ja sigui un contracte d’ús temporal, subjecte a l’establert en aquest
conveni i en la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als
drets reals o un contracte de lloguer que, pel caràcter assistencial se subjectarà a l’establert en aquest
conveni i en allò que no estigui previst al Títol III de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’Arrendaments Urbans i supletòriament pel Codi Civil de Catalunya.
La vigència del contracte estarà supeditada al termini de vigència d’aquest conveni.
L’Ajuntament haurà de demanar autorització expressa a l’Agència per fer obres en l’habitatge objecte
del conveni.
3.2- En el cas que el Consorci i/o l’Ajuntament hagi de resoldre el contracte de cessió perquè la
persona o família allotjada hagi incomplert alguna de les obligacions pactades, aquest conveni serà
títol suficient perquè el Consorci i/o l’Ajuntament puguin instar la corresponent demanda judicial,
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encara que la titularitat de l’habitatge sigui de l’Institut Català del Sòl, de l’Agència o d’una entitat
amb patrimoni immobiliari administrat per l’Agència.
Les despeses que es generin arran de la resolució del contracte, de la demanda judicial instada o, si
escau, de la condemna en costes , seran a càrrec de les parts litigants i en cap cas del propietari i/o
de l’administrador de l’habitatge cedit per aquest conveni.
3.3- Anualment, el Consorci informarà a l’Agència sobre les persones que ocupen aquest habitatge i
si s’escau, sobre els canvis d’ocupants que s’hagin produït.
3.4- En el cas que el Consorci d’acord amb la voluntat de l’ajuntament s’adhereixi a la Xarxa
d’Habitatges d’Inclusió i adquireixi el compromís de destinar aquest habitatge pels col·lectius de
persones que requereixen una atenció especial, definits a l’article 22.2 del Decret 75/ 2014, de 27 de
maig, del Pla per al dret a l’habitatge, podrà rebre els ajuts que preveu l’article 25 d’aquest Decret, en
funció de les disponibilitats pressupostaries.
Quarta.- Obligacions de les parts
1. Cessió de la gestió:
Anirà a càrrec del Consorci el pagament de la contraprestació per la cessió de la gestió de l’ús de
l’habitatge, a compte de la partida pressupostària número 11200 231 20200 01 així com les
repercussions fiscals i previsió de serveis estipulats en el quadre annex al conveni.
L’Agència efectuarà mensualment el cobrament d’aquests imports al compte corrent de el Consorci
determini.
En el cas que no s’efectuï el pagament dels imports indicats en el termini establert, el cobrament
s’efectuarà, prèvia comunicació al Consorci i l’Ajuntament, mitjançant compensació amb els imports
que l’Agència directament o en nom de l’Institut Català del Sòl hagi d’abonar a l’Ajuntament, com a
subjectes passius de les corresponents obligacions que els hi siguin exigibles.
Seran a càrrec de l’Agència, l’execució de les obres necessàries per tal d’assolir els mínims
d’habitabilitat previstos Decret 141/2012, de 30 d’octubre que regula les condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
2. Despeses generals:
Anirà a càrrec del Consorci el pagament dels consums de serveis que es derivin de l’ús de l’habitatge
cedit i de les contractacions de les corresponents pòlisses de subministraments.
3. Despeses de conservació i manteniment:
Aniran a càrrec de l’Agència les obres de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge que
siguin necessàries per cedir-lo en les condicions d’habitabilitat requerides per la normativa vigent,
així com les que corresponen als propietaris segons la legislació vigent.
El manteniment ordinari de l’habitatge és responsabilitat del cessionari durant la vigència de la
cessió corresponent. El Consorci es compromet a fer el seguiment necessari per garantir el bon ús de
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l’habitatge per part dels ocupants, i en cas de mal ús o negligència en la conservació, les despeses de
reparació que es puguin generar seran a càrrec del Consorci.
Així mateix, l’Ajuntament i/o el Consorci s’obliga a retornar l’habitatge a l’Agència en perfecte estat
d’ús i conservació per a la seva nova adjudicació.
4. Possibilitat de repercussió a les persones allotjades:
Consorci d’acord amb els criteris de l’ajuntament acordarà si repercuteix a les persones allotjades les
mensualitats de la cessió d’ús i de les despeses generals indicades a l’annex d’aquest conveni.
5. Assegurança continent:
L’Agència assegurarà al seu càrrec el continent de l’habitatge.

Cinquena.- Comissió de seguiment
Es constitueix una comissió de seguiment, que estarà integrada per aquelles persones designades per
cadascuna de les parts, amb un màxim de tres membres per cadascuna d’elles.
Aquesta comissió de seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
Les funcions d’aquesta comissió de seguiment són:
1.
Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits.
2.
Vetllar perquè es compleixin les finalitats per a les qual es cedeix la gestió de l’ús de
l’habitatge objecte d’aquest conveni.
3.
Proposar la modificació de la relació d’habitatges que es cedeixen, que s’haurà d’ aprovar
mitjançant una addenda a aquest conveni.
4.
Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest
conveni .
Sisena.- Vigència
Aquest conveni té una vigència d’un any a partir de la data de la seva signatura. No obstant,
s’entendrà prorrogat per anys successius, sempre que una de les parts no el denunciï, en el termini
d’un mes previ al venciment del termini inicial i sempre i quan no es constati un ús inadequat de
l’habitatge i dels elements comuns de l’edifici.
Setena.- Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
•
L’incompliment del seu objecte
•
La finalització del termini de vigència.
•
El mutu acord, manifestat per escrit.
•
L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts.
•
La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè existeixen causes
excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del seu contingut.
•
Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable
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Vuitena.- Resolució de controvèrsies
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació del
present conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, al lloc i la data
expressats en l’encapçalament.
* Habitatge amb plaça d’aparcament.
Intervencions : L’alcalde explica que el present conveni ja estava formalitzat i el que es proposa és
una actualització que respon a tres necessitats, la transformació de l’empres ADIGSA en l’Agència
de l’Habitatge i
la necessitat d’incorporar el Consorci de benestar social que és l’ens executor de
les polítiques socials del municipi que tot i suportar les despeses no podia gaudir d’ajust que anaven
adreçats als ajuntaments.
Referència

Habitatge

17-9667-0001*

C/ Major, 8, Bl.1, bx 1a

Superfície
útil
55,07m2

Cessió
habitatge
16€

Cessió
garatge
30,00€

Repercussions
Fiscals
20,71€

Previsió
Serveis
15,€

3.6 Proposta aprovació de l’addenda (annex) del contracte de GIACSA- CONGIAC sobre inversions,
amortització i rescat.

L’ajuntament de Campdevànol va aprovar en data 8 de juliol de 2009 contracte programa amb
l’empresa GIACSA per la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua domiciliària. El
contracte preveia un contracte programa d’inversió per import de 685.312,00 Eu, essent l’aportació
municipal a les obres per un import total de 213.140,00 Eu. L’import resultant d’obres a finançar per
part de GIACSA de 472.172,00 Eu.´
Durant els anys 2011 al 2013 s’han signat diferents addendes per tal d’ajornar o posposar i actualitzar
l’estat i previsió de les inversions.
Atès que les darrers anualitats no s’ha pogut signar cap addenda d’actualització és del tot
necessària per tal d’aclarir la situació actual de les inversions la signatura de la present addenda .
En el marc de les noves normatives sobre prudència financera l’ajuntament pot disposar de crèdits
financers en unes condicions més avantatjoses que les vigents amb l’empresa GIACSA pel que en la
present addenda es recull la regularització de l’estat de les inversions a data actual i l’amortització
de les inversions suportades per GIACSA fins a la present així com els criteris de funcionament.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer Aprovar l’addenda III que es transcriu literal en el peu del present acord
Segon Aprovar l’amortització anticipada de les inversions previstes en l’addenda per part de
l’ajuntament.

Total
228,14€
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Tercer Autoritzar al Sr alcalde Joan Manso i Bosoms en tants poders com en dret fora menester per la
signatura i consecució del present acord i l’establert en l’addenda .
Quart Comunicat el present acord a la intervenció municipal als efectes oportuns
Cinquè Notificar el present acord a l’empresa GIACSA

S’APROVA PER UNANIMITAT
Intervencions : L’alcalde explica que l’aprovació del present annex respon a la necessitat
d’actualitzar el contracte amb l’empresa de subministrament de l’ajuntament d’aigua en que va
establir un programa d’execució d0inversions que ateses les circumstàncies de la crisis s’han anat
ajornant. A data d’avui s’havien signat dues addendes per establir un nou programa d’inversions
però feien més de 2 anys que aquesta no es formalitzava. Per altre banda, la situació vigent
normativa en referència de prudència financera fa que els crèdit que l’ajuntament pot concertar
siguin a un interès molt més baix que el que en aquests moments l’empresa ofereix , motiu pel que
es planteja l’amortització de les inversions fetes per GIACSA.
Per altre banda això permetrà poder analitzar el servei sense afegir el cost d’amortització i
eliminar la clàusula que obliga a la permanència amb l’Empresa a fins a l’amortització de les
inversions, tot i que cal dir que el servei que es presta per l’Empresa està dins els estàndards .
El senyor Lluis López del grup de MES diu que li sembla bé la reclassificació del deute perquè
minorarà el % de despesa financera. Fa constar que el PUOSC ja preveia inversions en la xarxa
d’aigua.
El senyor Jaume Gracia del grup d’ERC explica que l’omple de satisfacció aquest punt atès que
aquest era un objectiu que es perseguia des de fa temps.

ADDENDA III AL CONTRACTE PROGRAMA DE GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA DE L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL.
A Campdevànol, ___ novembre de 2015.

REUNITS,
D’una part, el senyor Joan Manso Bosoms, Alcalde-President de l’Ajuntament de Campdevànol, que
actua en nom i representació de l’Ajuntament d’aquest Municipi, i facultat en virtut de l’acord
adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 11 de juny de 2011, assistit per la senyora
Núria Charques Grífol, Secretària General de l’Ajuntament que dóna fe d’aquesta acte.
I de l’altra part, el senyor Albert Testart i Guri, amb el Document Nacional d’Identitat, núm.
40.436.341-H, gerent de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, S.A. (en endavant GIACSA) que
actua en nom i representació d’aquesta Societat amb totes les facultats del Consell d’Administració,
càrrec que manifesta vigent i inscrit, segons escriptura de nomenament i atorgament de facultats
atorgada en data vint-i-set d’abril de 2012, davant del notari de Barcelona, Don Ricardo Ferrer
Marsal, corresponent al núm. 1116 del seu protocol i especialment facultat per aquest acte en virtut
de l’acord del Consell d’Administració de 21 de març de 2012.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document, i
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MANIFESTEN:

Que amb data 8 de juliol de 2009 les parts van signar un Contracte-Programa que té per objecte la
gestió del servei municipal d’abastament d’aigua domiciliari al municipi de Campdevànol per part
de GIACSA, en tant que societat de capital íntegrament públic i mitjà propi del Consorci de Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya, al qual es va atribuir la gestió consorciada del servei.
Que en l’estudi econòmic de prestació del servei d’abastament a Campdevànol que acompanyava el
Contracte-Programa, GIACSA assumeix el compromís de realitzar inversions per un import totals de
685.312,00 Eu, essent l’aportació municipal a les obres per un import total de 213.140,00 Eu. L’import
resultant d’obres a finançar per part de GIACSA és doncs de 472.172,00 Eu.
Que en data 5 d’abril de 2011 i 6 d’octubre de 2011, es van signar les Addendes I i II, respectivament,
en les quals es detallava la inversió realitzada fins aleshores, i les inversions pendents de realitzar
segons planificació del contracte-programa.
Que en data 26 d’octubre de 2015, s’ha presentat a l’Ajuntament de Campdevànol “Informe Tècnic
sobre les modificacions en la planificació de les actuacions del Contracte-programa per l’explotació
del servei municipal d’abastament d’aigua de Campdevànol”, en el qual en el seu apartat 4.-ESTAT
ACTUAL DE LES INVERSIONS, es detalla que GIACSA ha realitzat inversions per un import totals
de 174.762,99 Eu, essent l’aportació municipal a les obres per un import total de 22.660,59 Eu, i per
tant l’import resultant d’obres a finançar per part de GIACSA és doncs de 152.102,40 Eu. Inclosa
l’aportació de GIACSA al projecte “Obra per l’augment de pressió al Barri del Roser de
Campdevànol” realitzada el desembre de 2015 per import de 40.175, 00€.
Que pel què fa al finançament de les obres a finançar per part de GIACSA, per un import de
152.102,40 Eu, la tarifa del servei d’abastament de Campdevànol pel 2015, conté la partida tarifària
“Inversions Financeres”, amb un import de quota anual de 13.540,72 Eu, que permet finançar
l’import d’obres executat fins a l’any 2021, moment en que finalitza l’amortització de les inversions.
Que en cas que l’Ajuntament de Campdevànol volgués liquidar les amortitzacions tècniques
pendents, s’estableix que a data 01/01/2016 l’import pendent a amortitzar és el de 63.034,91 Eu.
Incorporem seguidament Quadre justificatiu de finançament.
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NOU QUADRE DE FINANÇAMENT
Tipus període

Data

Amortització

Interessos

Quota

Capital Pendent

Subvencions

Tarifes

Retorn capital
Inicial a 31/12/2009
Quota nº 1
Quota nº 2
Quota nº 3
Quota nº 4
TOTAL ANY 2010
Quota nº 5
Quota nº 6
Quota nº 7
Quota nº 8
TOTAL ANY 2011
Quota nº 9
Quota nº 10
Quota nº 11
Quota nº 12
TOTAL ANY 2012
Quota nº 13
Quota nº 14
Quota nº 15
Quota nº 16
TOTAL ANY 2013
Quota nº 17
Quota nº 18
Quota nº 19
Quota nº 20
TOTAL ANY 2014
Quota nº 21
Quota nº 22
Quota nº 23
Quota nº 24
TOTAL ANY 2015
Quota nº 21
Quota nº 22
Quota nº 23
Quota nº 24
TOTAL ANY 2016
Quota nº 25
Quota nº 26
Quota nº 27
Quota nº 28
TOTAL ANY 2017
Quota nº 29
Quota nº 30
Quota nº 31
Quota nº 32
TOTAL ANY 2018
Quota nº 33
Quota nº 34
Quota nº 35
Quota nº 36
TOTAL ANY 2019
Quota nº 37
Quota nº 38
Quota nº 39
Quota nº 40
TOTAL ANY 2020
Quota nº 41
Quota nº 42
Quota nº 43
Quota nº 44
TOTAL ANY 2021
TOTALS

31-03-2010
30-06-2010
30-09-2010
31-12-2010
31-12-2010
31-03-2011
30-06-2011
30-09-2011
31-12-2011
31-12-2011
31-03-2012
30-06-2012
30-09-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-03-2013
30-06-2013
30-09-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-03-2014
30-06-2014
30-09-2014
31-12-2014
31-12-2014
31-03-2015
30-06-2015
30-09-2015
31-12-2015
31-12-2015
31-03-2016
30-06-2016
30-09-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-03-2017
30-06-2017
30-09-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-03-2018
30-06-2018
30-09-2018
31-12-2018
31-12-2018
31-03-2019
30-06-2019
30-09-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-03-2020
30-06-2020
30-09-2020
31-12-2020
31-12-2020
31-03-2021
30-06-2021
0
0
31-12-2021

2.700,00
2.733,75
7.036,02
7.123,97
19.593,74
6.500,34
6.581,58
5.414,13
5.481,80
23.977,85
3.652,81
3.700,42
3.748,66
3.797,53
14.899,42
3.127,88
3.169,06
3.210,77
2.825,68
12.333,39
2.165,71
2.198,20
2.231,17
2.264,64
8.859,72
2.298,61
2.333,08
2.368,08
2.403,60
9.403,37
2439,66
2.476,25
2.513,39
2.551,10
9.980,40
2.589,36
2.628,20
2.667,63
2.707,64
10.592,83
2.748,25
2.789,48
2.831,32
2.873,79
11.242,84
2.916,90
2.960,65
3.005,06
3.050,14
11.932,75
3.095,89
3.142,33
3.189,46
3.237,30
12.664,98
3.285,86
3.335,25
0,00
0,00
6.621,11
152.102,40

208,94
175,19
1.703,92
1.615,97
3.704,02
1.325,92
1.244,66
1.332,86
1.265,19
5.168,63
1.226,82
1.179,21
1.130,97
1.082,10
4.619,10
818,23
777,05
735,34
2.803,74
5.134,36
1.219,47
1.186,98
1.154,01
1.120,54
4.681,00
1.086,57
1.052,10
1.017,10
981,58
4.137,35
945,52
908,93
871,79
834,08
3.560,32
795,82
756,98
717,55
677,54
2.947,89
636,93
595,70
553,86
511,39
2.297,88
468,28
424,53
380,12
335,04
1.607,97
289,29
242,85
195,72
147,88
875,74
99,32
50,03
0,00
0,00
149,35
38.883,61

2.908,94
2.908,94
8.739,94
8.739,94
23.297,76
7.826,26
7.826,24
6.746,99
6.746,99
29.146,48
4.879,63
4.879,63
4.879,63
4.879,63
19.518,52
3.946,11
3.946,11
3.946,11
5.629,42
17.467,75
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,18
3.385,18
3.385,18
13.540,72
3.385,18
3.385,28
0,00
0,00
6.770,46
190.986,01

16.714,80
14.014,80
7.853,05
129.277,66
106.073,45
106.073,45
99.573,11
92.991,53
101.215,10
95.730,78
95.730,78
92.077,97
88.377,55
84.628,89
63.682,88
62.853,39
60.555,00
57.385,94
54.175,17
81.298,00
81.298,00
79.132,29
76.934,09
74.702,92
72.438,28
70.139,67
70.139,67
67.806,59
65.438,51
63.034,91
60.595,25
60.595,25
58.119,00
55.605,61
53.054,51
50.465,15
50.465,15
47.836,95
45.169,32
42.461,68
39.713,43
39.713,43
36.923,95
34.092,63
31.218,84
28.301,94
28.301,94
25.341,29
22.336,23
19.286,09
16.190,20
16.190,20
13.047,87
9.858,41
6.621,11
3.335,25
3.335,25
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3.428,00
0,00
16.080,24
19.508,24
0,00
0,00
0,00
2,52
2,52
0,00
0,00
0,00
17.148,48
17.148,48
0,00
0,00
0,00
45.309,22
45.309,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.968,46

3.428,00
10.000,00

6080,24

60.389,96

43.241,48
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Que estant d’acord signen la present Addenda III al contracte Programa, que es regirà pels següents
PACTES:
Primer.- Segons es desprèn dels apartats anteriors, el Consistori de Campdevànol, juntament amb
GIACSA, estimen convenient revisar els compromisos d’inversió establerts en el Contracte-Programa
signat el passat 8 de juliol de 2009, deixant sense efecte la programació d’obres per import de
685.312,00 Eu, i establint com a nou import d’inversió l’import de 174.762,99 Eu., segons detall
consignat en els apartats del Manifesten II i IV.
Segon.- El retorn de capital de l’obra realitzada fins al moment, per valor de 152.102,40 Eu, inclosa
l’aportació de GIACSA del projecte “Obra per l’augment de pressió al Barri del Roser de
Campdevànol” de data de desembre de 2015 per import de 40.175,00 i els costos suportats de
direcció d’obra que ascendeixen en total a 59.200,00 està assegurat segons s’ha establert en l’apartat
V. del manifesten.
Tercer.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Campdevànol, procedir a la liquidació de les
amortitzacions tècniques pendents, per un import de 63.034,91 Eu, segons s’ha esmentat en l’apartat
VI del manifesten. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a efectuar el pagament de dita
quantitat entre el termini que va de 1 de gener de 2016 a 28 de febrer de 2016.
Quart.- Que en cas de voler executar nova inversió, caldrà realitzar el corresponent estudi tècniceconòmic de finançament de l’obra, i procedir a la corresponent adequació de la partida tarifària
“Amortització financera”, per tal de mantenir l’equilibri econòmic del servei.
Cinquè.- Que l’Ajuntament podrà amortitzar anticipadament, en qualsevol moment, la part
d’amortitzacions medis pendents, que a 01/01/2016 ascendeixen a 36.330,00€. GIACSA es compromet
en cas d’amortització anticipada d’aquets, a transferir l’import a l’Ajuntament si es manté la taxa
aplicable del 2015 .
Sisè.- Que GIACSA i l’Ajuntament acorden mantenir la taxa d’aplicació del 2015 per la 2016, amb una
modificació pressupostària consistent en destinar l’import de la partida tarifària d’amortitzacions
financeres per import de 13.541,00 i la partida tarifària de Amortització financera Ajuntament per
import de 2.171,00, perquè passin a formar part, ambdues, de la partida tarifària de Reposicions i
Millores. L’import final de la partida Reposicions i Millores pel 2016 que serà de 35.678,00, import
que serà degudament acreditat a final d’any per part de l’empresa GIACSA, detallant el destí i cost
de les actuacions realitzades.
Setè.- Eficàcia: Els pactes que comprenen el present document tindran efectes al de la data del seu
atorgament i substitueixen les previsions del contracte-programa i els seus annexes que
expressament modifiquen i les relacionades amb les mateixes.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per exemplar duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Joan Manso Bosoms

Albert Testart i Guri
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Alcalde de Campdevànol
1.6

Gerent de GIACSA

Proposta aprovació de separació i dissolució del Consorci de la xarxa de teatres públics

L’ajuntament de Campdevànol va acordar manifestar la voluntat de ser membre del Consorci Xarxa
de teatres Públics de Catalunya.
Atès que fa molt temps no consta activitat ni l’ajuntament hagi nomenat representant les darreres
legislatures.
Atès que de les dades que disposem i de la consulta que s’ha fet al web de municipis i comarques de
Catalunya ( Municat) les dades que consten d’aquest Consorci són :
L’adreça a l’ajuntament de Reus – Baix Camp, Plaça de Mercadal núm. 1 de Reus, el seu CIF
P580197F i compta amb48 municipis associats a més del Centre dramàtic d’Osona.
Atès que l’ajuntament de Tremp ha tramès l’acord de Ple de data 28 de setembre de 2015 en que
manifesta la seva separació i insta al conjunt d’ens consorciats a la dissolució i liquidació del
consorci atesa la seva inactivitat.
Fonaments de dret
De conformitat amb l que preveu l’article 323 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel que s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS), qualsevol ens consorciat podrà
separar-se d’un consorci formulant el preavís en els terminis que assenyalin els seus estatuts i estant
al corrent del compliment de les obligacions i compromisos anteriors, tot i garantint el compliment
dels que hi hagi pendents.
D’acord amb l’article 25.3 dels Estatuts del Consorci estableix que la separació d’un ens consorciat
es podrà realitzar amb un preavís al president del Consell amb un any d’antel.lació, sempre que
s’estigui al corrent dels compromisos anteriors i es garanteixi la liquidació de les obligacions
aprovades fins al moment de la separació.
Els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre de racionalització dels sector públic (LRSP) i
altres mesures de reforma administrativa , regulen les causes procediment i liquidació de les
obligacions aprovades dins al moment de la separació d’un ens consorciat.
Així mateix l’article 4 dels estatuts del Consorci determina que aquesta es va constituir per temps
indefinit i l’article 12.1 de la LRSP estableix que els membres d’un consorci es podran separar en
qualsevol moment senyores que no s’hagués assenyalat un terme de durada del consorci.
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol no li consta ni obligació de pagament pendent amb el
Consorci de la Xarxa de teatres Públics de Catalunya.

Es proposa al ple l’adopció dels següents acords
Primer Aprovar la separació de l’ajuntament de Campdevànol del consorci Xarxa de teatres Públics
de Catalunya amb codi d’inscripció al registre d’ens locals núm 9801690004 i CIF P5801907F
Segon Instar al conjunt d’ens consorciats a la dissolució i liquidació del Consorci ates la seva
inactivitat des de fa molts anys.
Tercer Notificar el present acord al Consorci i al conjunt de Consorciats
S’APROVA PER UNANIMITAT
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Intervencions L’alcalde explica que dies enrere l’ajuntament de Tremp ens va fer arribar el seu acord
de dissolució d’aquest Consorci. Nosaltres en formem part però sabem des de quan ni com atès que
no hem robat dades al respecte , però segurament és molt antic. El consorci està inactiu des de fa
molts anys pel que creiem oportú procedir deixar el consorci i instar la seva dissolució.
1.7

Proposta d’aprovació de modificació de la llei de Llei de Barris, periodificació i projectes

Mitjançant RESOLUCIÓ PTO/430/2010, de 18 de febrer, d’obertura de convocatòries per a
l’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desplega la Llei esmentada, i per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei
16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, es va atorgar una subvenció;
Atès que per Resolució del Conseller del Departament de data 22-06-2010 d’atorgament dels ajuts
que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial, i l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres, per a finançar els projectes d’intervenció integral i els convenis dels municipis que es
detallen en l’annex d’aquesta resolució, es va atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol un ajut de
2.244.974,43 EUR per l’execució d’un projecte de 2.993.299,24 EUR;
Vist que l'Ajuntament de Campdevànol per acord de Ple de data 8 de març de 2012 va aprovar una
modificació del projecte d'intervenció integral aprovat que, sense afectar el fonament i l’estructura
del projecte original, s’ajustava de manera més idònia a la nova situació econòmica, a les noves
necessitats del poble i als recursos econòmics disponibles;
Vist que la situació econòmica de les diferents administracions ha dificultat l’execució del projecte i
l’ha demorat en el temps sorgint en aquest impàs noves necessitats més urgents per al municipi que
tot donar compliment els requisits i normativa d’aplicació de la Llei de Barris impliquen la
substitució d’alguns dels projectes inclosos dins el programa per la substitució d’altres que donen
igual compliment
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer Aprovar la modificació del projecte d’intervenció integral al nucli original de Campdevànol
que consta a l’expedient i que no suposa alteració de la quantitat globalment subvencionada ni del
cost total del projecte amb una planificació inicial fins a 2018.
Segon Sol.licitar la pròrroga del projecte de la Llei de Barris fins al 2020.
Tercer Facultar expressament l’Alcaldia, o regidor a qui delegui, per a la tramitació i adopció de tots
els acords que siguin necessaris per l’execució de la proposta i fins a l’acabament de l’actuació.
Quart Facultar expressament la Secretaria Intervenció per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud a
través de l’EACAT i també per a la tramitació per correu ordinari que sigui necessària.
Cinquè Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns .
S’APROVA
Vots favorables 7 CIU
En contra : 1 DEL GRUP MES I 1 D’ERC
Abstencions : 1 CUP
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Intervencions : L’alcalde explica que la present proposat respon a una clara voluntat de tirar
endavant el projecte integral de la Llei de Barris. Un projecte que en el present acord es pretén
modificar per segona vegada fruit de les necessitats del municipi. Canvis que tot i donar compliment
a tots i cada un dels eixos i el marc del projecte inicial modifica alguna de els inversions per
substituir-les per altres. Es mantenen la remodelació del nucli antic, els ajuts a la rehabilitació... no
obstant i atès que no es preveu nous finançaments els propers anys , ni PUOSC ni altres cal
prioritzar actuacions com la reforma del pavelló que està en molt mal estat i que resulta prioritària
per l’equip de govern i el poble . per aquest motiu s’introdueix aquesta actuació en fases i es
reestructures d’altres o s’eliminen. Per altre banda també s’aprofita per demanar-ne la pròrroga de la
Llei de Barris amb una planificació fins al 2018 i previsió del 2020.
El senyor Lluis López del grup de MES explica que no tenen cap problema per acollir-se a la
pròrroga i estaríem d’acord en el pavelló però en altres actuacions no hi estem d’acord. Demana si es
preveu convocar la Comissió de la Llei de Barris abans d’iniciar-se i si en aquesta constaran les de la
1a comissió o al Consell de Poble.
El senyor Jaume Garcia del grup d’ERC manifesta que estan d’acord amb la sol·licitud de pròrroga
però en referència al canvi de destí manifesta que aquesta és una voluntat atès que no consten en el
pressupost no són 7una realitat. En el tema de la necessitat d’actuació del pavelló estem plenament
d’acord però creiem que cal fer-ho amb altre finançament i no amb el de la Llei de Barris .
La senyora Baraldés del grup CUP demana si amb aquesta canvi no es perdran diners de la Llei de
barris per les actuacions que no eren incloses
L’alcalde respon
Sr Lluis López del grup MES , la comissió de la Llei de Barris al convoca la generalitat i en matèria
de participació ciutadana en la present legislatura es va extingir el Consell de poble
Al senyor Garcia d’ERC , no són voluntats polítiques són realitats polítiques fent esment que no
consta al pressupost perquè primer cal adoptar aquesta acord. El pavelló no es preveu que pugui
haver-hi altres finançaments per això s’ha inclòs a la Llei de Barris.
A la senyora Baraldés de la CUP informar-la que aquesta és la segona modificació de la Llei de
Barris i que no h d’haver-hi problemes si s’acorda per el departament de la Generalitat.
1.10
Proposta d’aprovació del canvi de destí de l’actuació del PUOSC.
L’ajuntament de Campdevànol te pendent d’executar el PUOSC corresponent a l’actuació
Arranjament de la coberta i façana de l’ajuntament amb un import de subvenció de 75.000 i un cost
de 119.918, 21 per l’anualitat 2016
Atès que la situació econòmica dels darrers anys han fet impossible l’execució de moltes de les
obres d’inversió fruit de la necessitat de suportat mitjançant endeutament pont o amb tresoreria
municipal la part finançada per altres administracions pels endarreriment en els seus pagaments.
Atès que la situació econòmica fa evident la necessitat de buscar en totes les actuacions programades
el cofinançament de diferents administracions per tal de poder garantir-ne el seu cobrament.
Atès que l’ajuntament te pendent l’actuació de la Llei de barris , projecte ambiciós que ha de
permetre una millora de diferents àmbits del municipi i diferents eixos d’impacte en la ciutadania,
s’estima oportú sol.licitar una actuació inclosa dins la nova planificació de la Llei Barris per tal que
aquest finançament ajudi al desenvolupament d’aquest.
Per tot l’exposat , es proposa al Ple
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Primer Sol.licitar un canvi de destí de l’actuació Arranjament de la coberta i façana de l’ajuntament
amb un cost previst de 119.918, 21 i un finançament de 75.000 euros de PUOSC a la següent actuació
•
Primera fase de la remodelació del pavelló Poliesportiu Mercè Guix amb un import de
300.000 euros cofinançats per la Llei de Barris en un 75%.
Segon Sol.licitar a PUOSC el canvi de destí de l’actuació abans esmentada i el manteniment del
finançament atorgat de 75.000 euros mantenint prioritàriament l’anualitat 2016 o en tot cas el 2017.
Tercer Notificar el present acord junt amb la documentació corresponent al Departament de
Governació (PUOSC) als efectes oportuns .
S’APROVA
Vots favorables 7 CIU
En contra : 1 DEL GRUP MES I 1 D’ERC
Abstencions : 1 CUP

Intervencions L’alcalde explica que el problema actual de les inversions és la regla de la despesa que
obliga per tal de donar-ne compliment al co-finançament de les inversions . Entenem que aquest
finançament tot i que la façana i coberta de l’ajuntament és necessària , ho és més el pavelló atès que
aquest és de prestació als ciutadans i l’altre és de caràcter més intern.
El senyor Lluis López del grup de MES entén que el pavelló es necessari però també creu que hi ha
altres actuacions necessàries al municipi, al que l’alcalde respon que ja li agradaria trobar més
finançament.
1.11

Proposta d’aprovació de la moció de suport al Parlament de Catalunya

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria
sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no
se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny
del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre
altres sentències.
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Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que
permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en
l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats
per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur
govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable,
de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern
ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual
que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a
poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats
familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones
que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la
condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta
o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per
motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso
per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs
que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell
de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts
pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les
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competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la
Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de
juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de
seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de
l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar
sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135
de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost
dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern
ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà
de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el
conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats,
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que
constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute
públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels
programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments
en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat,
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han
d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear
un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca
resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats
socials.”
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Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en
l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb
la cambra catalana.
Per aquest motiu els grups municipals de CIU, MES, ERC I CUP proposen al Ple de l’ajuntament de
Campdevànol l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Campdevànol a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
S’APROVA PER UNANIMITAT
2.10

proposta aprovació del calendari Fiscal del 2016

Vista la necessitat de donar resposta a algunes peticions ciutadanes i a les tensions de tresoreria
municipal
Vist que la comissió informativa del Ple de data 23.11.2015 va ser informada sobre la introducció
del present punt de l’ordre del dia
Es proposa al Ple

Servei del CEMENTIRI

30

15

50 %

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

50 %

JULIOL

MAIG

15

JUNY

ABRIL

Impost sobre béns immobles
(IBI) urbana
Impost sobre béns immobles
(IBI)rústega
Impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM)
Recollida, tractament i
eliminació ESCOMBRARIES

MARÇ

GENER

FEBRER

Primer Aprovar el següent calendari fiscal per al 2016

16

15
1

5

1

5

15

30

Servei control sanitari GOSSOS

15

16

Atorgament llicències TAXIS
Recollida, tractament i
eliminació altres residus
COMERCIALS
Impost d'activitats econòmiques
(IAE)

15

16

1

50 %

5

15

50 %

15

16
16

1a cobrança (1 febrer al 5 d’abril 2016)
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
- SERVEI DEL CEMENTIRI
- 50% SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
2a cobrança (15 d’abril al 30 juny 2016)
- 50% IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) URBANA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) RÚSTEGA
- SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES habitatges, solars)
3a cobrança (15 setembre al 16 novembre 2016)
- 50% IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) URBANA
- SERVEI DE CONTROL SANITÀRI DE GOSSOS
- 50% SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS (ESCOMBRARIES COMERCIALS)
- IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
- TAXA D’AUTORITZACIONS D’AUTO TAXIS

Segon : notificar- la al Consorci de Cerdanya recaptació el present acord als efectes oportuns
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Tercer Publicar l’EDICTE d’aprovació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la Província i exposarlo al taulell d’anuncis de la Corporació.
Intervencions : l’alcalde explica que la present proposat està motivada per dos factors, un , la
demanda del botiguers per tal que no els coincideixi el IVA amb l’impost i un altre d’àmbit intern
per tal de millorar la tresoreria municipal en el primer trimestre de l’any.
El senyor Lluis López del grup MES diu que si és per ajudar els comerciants i la tresoreria municipal
estan d’acord
S’APROVA PER UNANIMITAT
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
05/10/2015
13/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
03/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
30/11/2015

A

Concessió bestreta a un treballador.
Arxiu expedient requeriment certificat estabilitat a la colònia Molinou.
Revocació i nou nomenament tresorer de l’ajuntament.
Pròrroga comissió de serveis secretari.
Concessió dret funerari.
Creació taula general de negociació del conveni ajuntament.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística.
Subvencions menjador llar infants.
Reconeixement de triennis a un treballador.
Reconeixement de triennis a un treballador.
Convocatòria extraordinària de la junta de govern.
Bonificació IVTM.
Liquidació plusvàlues.
Convocatòria extraordinària del ple.
Concessió llicència obres per subministrament aigua al carrer Reguer.
Concessió llicència obres per adequació espais exteriors al mas Serradell.
Gratificacions nòmina mes d’octubre.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística.
Concessió llicència obres per reforç mur de contenció al carrer Corones 2.
Concessió llicència d’obres per arranjament d’humitats al carrer Comerç 3.
Clausura d’una activitat de magatzem de maquinària agrícola.
Delegació representació regidor al CEINR.
Sol·licitud 2 auxiliars administratius.
Modificació rebut escombraries.
Vacant metres mercat destinats a pesca salada i altres.
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local
Denegació d’una llicència de segregació de la finca Niubó.
Declaració de la innecessarietat d’una llicència de segregació.
Arxiu expedient multes coerciatives per incompliment de comunicació de la
transmissió d’una activitat.
Arxiu expedient execució de reparació d’una barbacana.
Comunicació canvi de titularitat d’activitat ramadera.
Locals i emplaçaments destinats a propaganda electoral.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística.
Modificació rebut escombraries.
Baixa rebut escombraries.
Modificació rebut escombraries.
Sol.licitud subvenció per a la gestió forestal sostenible.
Modificació rebut llar d’infants.
Revocació multa coerciativa.
Renúncia ús privatiu hort urbà.
Sol.licitud de subvenció per a inversions sostenibles.
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ASSABENTATS
7.2 Altres assumptes d’interès
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
L’alcalde exposa les diferents reunions i projectes realitzats
Reunió amb el municipis del ferro
Vista a diferents empreses del municipi
Trobada de Vies Verdes per impulsar la ruta de Ripoll- Campdevànol
Diverses reunions a DPG per tema de subvencions
Programació nadalenca que els arribarà per bustiatge
El senyor J. Garcia del grup ERC demana que al programació nadalenca es podria penjar a la web
La senyora Baraldés del grup CUP demana quines gestions s’han fet en matèria de refugiats
L’alcalde respon que en matèria de refugiats li consta que esta força parat i més des de els darrers
atemptats de Paris, no obstant es va fer cartells , notes informatives , web municipal, i la gent que
estigui interessada només ha de presentar una instància a l’ajuntament tal i com va fer vostè.
8.Informació de regidories
9.Varis, precs i preguntes
Sense més assumptes a tractar essent les 21.:30 l’alcalde aixeca la sessió que jo com a secretària en
dono fe

