ACTA 2/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
26 DE MARÇ DE 2015
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)

A Campdevànol,26 de març de 2015

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

Acabament: Es reuneixen en la Sala de
Sessions de la seu de l’Ajuntament els
regidors/es que consten al marge, sota la
Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms.

Jaume García i Anglada (indep. ERC-AM)

La reunió té per objecte la celebració de la
sessió convocada en legal forma, primera
convocatòria.

Absent amb justificació
Adrià Vila Galán (PSC-PM)

Inici: 20:00
Acabament: 21:200

Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de possessió
de data 28 de gener de 2015 i l’acord de nomenament de la Direcció General d’administració
local de data 24 de febrer de 2015
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c del Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a
tractar els assumptes inclosos al següent
A les 20:45 hores abandona la sessió Plenària el senyor Gerard Soler
ORDRE DEL DIA:

1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de les actes de les sessions de Ple núm 1 de data 5.2.2015
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de la Font del
Querol
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Donar compte de la liquidació del pressupost 2014
3.2 Proposta aprovació del compte de recaptació del 2014
4t. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
5è. Mocions dels grups municipals
5..1 Moció ERC sobre l’estudi de viabilitat d’ampliació de la residència geriàtrica
5.2 Moció : Moció de suport a al declaració del comerç català en defensa del model propi de país
6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
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6.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
6.3 Donar compte dels convenis i contractacions
6.4 Informació de l’equip de govern per àrees
6.5 Precs i preguntes

PROPOSTES:

1r .Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta següent:
- Ple extraordinari, núm. 1/2015 de data 5.2.2015
S’aprova per unanimitat
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de la Font del Querol
Motivació
En data 9 d’agost de 2014 al BOPG núm.154 l’ajuntament de Campdevànol va publicar l’edicte amb el
text definitiu íntegre del Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent de la Cabana i de la
font del Querol del municipi.
Atès que l’ajuntament ha iniciat un procés de participació ciutadana en el marc de la redacció del nou pla
d’intervenció integral dels entorns del torrent de la Cabana i a la vista de que els participants en el procés
han manifestat la necessitat de modificar determinats aspectes d’aquest reglament per adaptar-lo a les
problemàtiques sorgides.
Vist que la regidoria de turisme i l’equip redactor d’aquest pla d’intervenció ( Educa) consideren que les
propostes formulades i consensuades en la taula de treball s’adeqüen a les línies mestres del que ha de ser
la regulació de l sector en un futur , es formula la present proposta

Fonaments de Dret
D’acord amb el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’Obres activitat i serveis de
les entitats locals activitats article 4 en concordança amb l’article 59 i següents.
D’acord amb l’article 55 i 66 del mateix Decret, estableix que el procediment per la modificació de les
ordenances i reglaments seguirà el mateix tràmit que l’establert per la seva aprovació.
La Llei Reguladora de Bases de Règim Local 7 /1985 estableix regula l’òrgan competent per la seva
aprovació i modificació és el Ple , en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 60.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals;
Atesa la previsió sobre publicitat de la tramitació dels procediments per a l’aprovació de les normes de
planejament i de gestió urbanística de l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme;
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
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PRIMER Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent
de la Cabana i font del Querol del municipi de Campdevànol per tal d’incloure i/o modificar el text en els
següents paràgrafs :
TÍTOL PRIMER. PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL
Incloure el següent paràgraf abans de l’article 4 com a marc general
El visitant a l’espai dels gorgs del Torrent de la Cabana i la Font del Querol haurà de respectar el medi
natural.

Article 5. Protecció de l’aigua
Text vigent
f) L’activitat de bany es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, que haurà d’atendre les
indicacions i senyals que puguin imposar la prohibició per motius d’higiene o seguretat.
Nou redactat de la lletra f
f) L’activitat de bany es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, que haurà d’atendre les
indicacions i senyals que puguin imposar la prohibició per motius d’higiene o seguretat, no obstant es
prohibeix el bany per motius de seguretat (massificació ) i de preservació del medi durant els anys 2015 i
2016
S’introdueix un nou punt :
K) Ni la propietat ni l’Ajuntament podran donar permís per a fer barranquisme, ràpel o escalada. Es
prohibeix els salts dels gorgs al Torrent de la Cabana, i en període hivernal es prohibeix circular per sobre
del gel, així com trencar-lo, per motius de seguretat i per evitar l’afectació de la flora i fauna aquàtica.

Article 7. Protecció de la fauna
Text vigent:
d) No es permet la circulació de gossos sense control directe i immediat del propietari responsable. Cal
tenir en compte la legislació vigent pel que fa a races de gossos potencialment perillosos. Tampoc no es
poden utilitzar per a la recerca de nius, d’ous o d’altres animals.
Es substitueix per un nou redactat
D)Els gossos hauran d’anar lligats en tot l’espai. (a excepció dels gossos de pastors, masovers i caçadors).
TÍTOL SEGON. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI AGRARI
S’introdueix un nou paràgraf com a marc general abans de l’article 8
Incloure el següent
El visitant a l’espai dels gorgs del Torrent de la Cabana i la Font del Querol haurà de respectar les
activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest espai.
TÍTOL QUART. LA CIRCULACIÓ PER L’ESPAI I L’APARCAMENT
Article 14. Circulació de vehicles motoritzats
Text vigent
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e) Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a finques públiques o
privades o a altres vies o camins.
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat e quedant redactat
e) Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a finques públiques o
privades o a altres vies o camins Només es permet l’estacionament de vehicles en els llocs expressament
indicats per a aquest fi.
Article 15. Circulació a peu
Text vigent
b) No està permès l’accés a camps sembrats i pastures i es podrà limitar l’accés als camps de conreu i a
aquelles àrees que, per la fragilitat o especial interès dels seus valors naturals, així ho requereixin. Aquesta
limitació inclou la prohibició de pas permanent o temporal, quan pugui ocasionar fenòmens de recessió
vegetal o erosió.
Nou redactat
b) La circulació a peu per l’entorn dels gorgs del Torrent de la Cabana i la Font del Querol es farà només
pel camí senyalitzat. No està permès l’accés a camps sembrats i pastures i es podrà limitar l’accés als
camps de conreu i a aquelles àrees que, per la fragilitat o especial interès dels seus valors naturals, així ho
requereixin. Aquesta limitació inclou la prohibició de pas permanent o temporal, quan pugui ocasionar
fenòmens de recessió vegetal o erosió.
Article 17. Autorització per estacionament de vehicles
Es modifica el punt introductori 17.1
Text Vigent
17.1 L’ajuntament limita l’estacionament fins l’espai protegit de la font del Querol i Torrent de la
Cabana....

Nou text
17.1 L’ajuntament limita l’estacionament fins l’espai protegit de la font del Querol i Torrent de la Cabana
L’Ajuntament podrà tancar el pàrquing de la Font del Querol per risc .
TÍTOL SISÈ. ALTRES USOS I ACTIVITATS
Article 19. Acampada lliure
Es modifica el text vigent
Resta prohibida l’acampada lliure, la construcció i l’ocupació de cabanes o d’altres estructures, ja sigui de
forma provisional o permanent, i la instal·lació de tendes de campanya, vehicles, autocaravanes sense la
corresponent autorització.
Es substitueix pel següent redactat
Resta prohibida l’acampada lliure, la construcció i l’ocupació de cabanes o d’altres estructures, ja sigui de
forma provisional o permanent, i la instal·lació de tendes de campanya, vehicles i autocaravanes .
Article 21. Actes, festes i competicions esportives
Es modifica el text vigent
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b) Només es podran realitzar en aquells espais que puguin contenir l’assistència prevista, sense malmetre
l’entorn. En cap cas s’utilitzaran els camps de conreu. Els organitzadors dels actes són els responsables
legals. L’Ajuntament de Campdevànol podrà demanar garanties jurídiques i econòmiques en prevenció
dels possibles danys i perjudicis.
Text modificat
b) Només es podran realitzar en aquells espais que puguin contenir l’assistència prevista, sense malmetre
l’entorn. En cap cas s’utilitzaran els camps de conreu. Els organitzadors dels actes són els responsables
legals. L’Ajuntament de Campdevànol haurà de demanar garanties jurídiques i econòmiques en
prevenció dels possibles danys i perjudicis
S’introdueix un nou apartat
c) Només en l’Àrea de Lleure de la Font del Querol es podrà fer foc de llenya per a finalitats lúdiques o
recreatives dins de les barbacoes construïdes a tal efecte, sota l’expressa responsabilitat de l’usuari.
L’usuari es responsabilitzarà de que les brases quedin apagades una vegada abandoni l’espai. Queda
expressament prohibida la talla de brancada per a utilitzar com a llenya de crema en els espais descrits. Es
prohibeix la utilització de bombones de gas en els espais citats, sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament de Campdevànol.
Es substitueix per
c)Es permet fer pícnic en tot l’espai, sempre que el menjar i el beure càpiguen en una motxilla. No es
permet dur neveres, taules, cadires i altres estris per a establir-se, fora de l’espai de la Font del Querol. Els
residus hauran de ser dipositats en els contenidors corresponents.
S’introdueix un nou apartat:
d)No es permet l’estança ( temps de permanència en un lloc) perllongada durant el recorregut.
Article 24 INFRACCIONS
S’introdueix al punt 24.3 Són infraccions molt greus ...a
L’apartat 5,a,b,c, d, s’introdueix els epígrafs f,i K
L’apartat 14,a,b. C , s’introdueix l’epígraf e
Article 24.4
Apartat 14, d , Es suprimeix l’epígraf e
SEGON Sotmetre’l a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, amb anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i al tauler d’anuncis de la Corporació, i a dos diaris locals perquè es
puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas de no presentar-se’n es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat cap altre acord.
TERCER Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació d’aquest
acord.
QUART: Notificar el present acord a l’ajuntament de les Lloses per a la seva aprovació i incorporació al
seu reglament
CINQUÈ: Notificar-ho a l’entitat Educa als efectes de la signatura del conveni de col·laboració amb els
diferents agents i propietaris implicats en el procés participatiu.
S’aprova per unanimitat
Intervencions : El senyor Gerard Soler exposa que aquesta és una de les primeres accions per al
futur del Torrent, que poder no és al millor, però que ha estat una decisió consensuada en un
procés participatiu de tots els agents afectats . La modificació te un ampli abast, des de la
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prohibició al bany durant 2 anys, l’obligació de seguir l’itinerari previst per a vianants i
l’aparcament. Són mesures establertes per tal de garantir la fauna , la flora i l’entorn en el seu
conjunt i frenar de forma dràstica la massiva afluència a l’entorn que el malmetia. La iniciativa
va acompanyada d’una gran difusió de les diferents mesures adoptades per frenar en origen la
seva massificació. Adverteix que el present reglament és d’aplicació al terme municipal de
Campdevànol i que el municipi de les Llosses haurà d’incorporar també la modificació en el
reglament que ja va aprovar anteriorment.
Reconeix que l’adopció de les modificacions introduïdes al reglament segurament no serà ben
vista per molts Campdevanolencs, però ha estat una decisió clara que s’ha adoptat en el procés
participatiu i que ha de servir per canviar la dinàmica que s’ha generat els darrers anys en
aquest entorn natural.
La senyora Núria López, fa constar que el seu partit ha participat activament en el procés
participatiu i reconeix que les decisions adoptades són fruit d’una situació excepcional que han
obligat a adoptar mesures excepcionals com és el cas del bany. Reconeix que l’adopció
d’aquestes mesures en el procés participatiu ha estat fruit de l’esforç i voluntat de molta gent i
que ara cal refrendar-ho amb polítiques i dotacions pressupostàries que permetin fer efectives
aquestes mesures.
La senyora Núria López diu que cal fer una lectura en positiu, si s’aboquen diners a aquestes
mesures poden generar més llocs de treball , ens permetrà canviar la dinàmica generada i
podrem recuperar l’entorn. Reconeix que els mesures s’han adoptat tard, però cal afrontar la
situació i reparar-la.
El senyor Gerard Soler fa constar que aquesta és una mesura consensuada per tots els membres
del Ple que han signat un compromís de acollir les mesures del procés participatiu i prega a la
resta de partits polítics que a la present data no formen part del Plenari municipal que també
signin aquest compromís. Insta als grups polítics de ICV i CUP a signar-ho ara.
El senyor Alcalde, Joan Manso repeteix que el reglament és d’aplicació al terme municipal de
Campdevànol i que les Llosses també caldrà que l’aprovi per tal de que pugui ser efectiu al seu
terme municipal
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Donar compte de la liquidació del pressupost 2014
Vist el decret d’alcaldia referent a la liquidació del pressupost municipal de 2014, es dona compte al Ple
en compliment de la LBRL i LRHL, que transcric literal a continuació
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014, el resultat següent:
PRIMER.- Respecte del Pressupost de despeses:
De l’exercici en curs
Els crèdits inicials ascendeixen a 3.152.205€, les modificacions a 955.655,53 €, els crèdits definitius a 4.107.860,53€,
les obligacions reconegudes a 3.145.246,50 €, i els pagaments realitzats a 2.983.531,39 €.
Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici
de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final
de l’exercici

173.770,21
-708.92
165.382,38
1.752,75

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 1.752,75 €
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SEGON.- Respecte del Pressupost d’ingressos:
Les previsions inicials són 3.152.205,00€, les modificacions 955.655,53€, les previsions definitives 4.107.860,53 €, els
drets reconeguts nets 3.570.958,07€, i la recaptació neta 3.025.453,74 €.
2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
Drets anul·lats/cancel·lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici

678.646,59
39.114,39
205.331,84
434.200,36

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 434.200,36 €

TERCER. El resultat pressupostari
resultat pressupostari
ajuntament
RP exercici
operacions corrents

DRN
ORN
altres operacions no financ DRN
ORN
total
DRN
actius financers
ORN
DRN
passius financers
ORN

2.713.719,69
2.419.502,36
441.515,02
548.684,49
187.047,86
0,00
415.723,36
177.059,65

RPE

425.711,57

ajustos
credits gastats amb RTG
desviacions negatives exercici
desviacions positives exercici
resultat ajustat

0,00
-55.164,50
417.359,22
63.516,85

De la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes netes s’obté un resultat pressupostari de
425.711,57€
Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha d’ajustar, d’una banda, amb les
obligacions finançades amb romanent de tresoreria, i d’una altra, amb les diferències de finançament derivades de les
despeses amb finançament afectat.
En quant a les desviacions de finançament derivades de les despeses amb finançament afectat, sorgeixen dels projectes
d’inversió detallats al document adjunt ( s’adjunta annex 1)
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Desviació finançament Acumulada
MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA
4.000,00
MILLORA DEL FERM ZONES ALTES I CENTRE
0,00
ABASTAMENT AIGUA POTABLE
5.284,76
SANEJAMENT CARRER DE LA FULLA
0,00
ENLLUMENAT DE NADAL
ENLLUMENAT CTRA. GOMBRÈN
INVERSIONS EN INFRASTRUCTURES
MILLORES ALS BARRIS
MOBILIARI I EQUIPAMENTS SERVEIS GRALS.
ACTUACIONS ÀREA MEDI AMBIENT
ARRANJAMENT CAMÍ TORRENT CABANA
CONNEXIÓ VIA VERDA
CALDERA BIOMASSA
MOBILIARI LLAR INFANTS
MOBILIARI I EQUIPAMENT CULTURA
ENTORN PISTES DE TENNIS I PÀDEL
PROJECTE COMPLEMENTARI ZONA ESCORXADOR
VESTIDORS CAMP DE FUTBOL
MOBILIARI I EQUIPAMENT ESPORTS
MOBILIARI I EQUIPAMENTS OFICINES
subvencions energies renovables
REHABILITACIÓ FAÇANES I COBERTES
HONORARIS TÈCNICS LLEI BARRIS
PROCÉS PARTICIPATIU TORRENT CABANA
Projecte fictici (préstec pont)
Projecte fictici (préstecs pont 2014)
Projecte fictici (Romanent tresorera afectat inversions)

0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.910,72
0,00
0,00
0,00
7.965,00
10.418,99
0,00
218.750,00
307.223,36
69.943,83
728.496,66
0,00

2014
4.000,00
0,00
1.225,14
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
0,00
-23.914,50
19.910,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.250,00
307.223,36
0,00
417.359,22 positiva
-55.164,50 negativa
362.194,72
362.194,72

En quant a les obligacions finançades amb romanent líquid de tresoreria no es produeix l’ajust atès que no es van
produir .
Per tant, amb la correcció esmentada, el Resultat Pressupostari ajustat de la liquidació del Pressupost de 2014 és
63.516,85

QUART.- Els Romanents de Crèdit
Els romanents de crèdit totals són de 962.614,03 €, el detall dels quals és el següent:

a. Compromesos
b. Autoritzats
c. Retinguts
d. Disponibles
TOTAL.....................................

115.599,74
0,00
0,00
847.014,29
962.614,03

Cal tenir en compte que, segons disposa l’article 175 del TRLHL, els crèdits per a despeses que l’últim dia de
l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes, quedaran anul·lats de ple
dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que es podran incorporar a l’exercici següent,
sempre que hi hagi suficients recursos financers:
Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com transferències de crèdit que hagin
estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma obligatòria.

CINQUÈ.- El Romanent de Tresoreria
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
2.013,00

romanent de tresoreria
saldo incial
TRTotal
solados dubtos cobrament
excés finançament afectat
total RT DG

-1.356,20
454.366,22
66.049,56
380.132,30
8.184,36

2.014,00
ajuntament
59.769,29
847.598,48
76.468,75
728.496,66
42.633,07

D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 83.2 de la ICAL, el Romanent de Tresoreria s’obté de la suma
dels fons líquids de Tresoreria més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.
Els deutors pendents de cobrament totals són 1.004.582,51 €, resultant dels deutors del pressupost d’ingressos de
l’exercici corrent (556.532.10 €), d’exercicis tancats (434.200,36 €), d’ingressos pendents d’aplicació (0,00 €) i,
deutors per a operacions no pressupostàries (13.850,05 €), el detall dels quals es reflecteix a continuació:
Concepte

Descripció

Saldo deutor

5660
4700
4400
4490

Fiances i dipòsits constituïts per l’Ajuntament
Hisenda pública deutora per IVA
Deutors per IVA repercutit (Subministr. Aigua)
Bestretes personal i altres deutors no pres.

3.000,00
141.80
0
10.708,25
13.850,05

TOTAL

Els creditors pendents de pagament ascendeixen a 222.561,41 €, dels quals 170.643,58 € corresponen als creditors
del pressupost de despeses de l’exercici corrent; 1.752,75 € a exercicis tancats i 50.165,08 € d’operacions no
pressupostàries segons detall:
Concepte

Descripció

Saldo creditor

5602
4100
4190
475
476

Fiances i dipòsits rebuts
Creditors per IVA suportat
Altres creditors no pressupostaris
Hisenda Pública (IRPF)
Seguretat Social
TOTAL

14.022,87
1.752,75
404,75
31.189,07
3.860,97
51.230,41

Cal tenir en compte que s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després d’haver analitzat els
conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de càlcul següent i, aplicant els criteris recomanats per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya:
anys
2014
2013
2012
2011
2009/2010
2008 i anteriors

Base de càlcul
103.973,99 €
19.457,42 €
48.856,14 €
7.190,60 €
24.448,90 €
11.870,69

% de provisió
10 %
30 %
60 %
90 %
100 %
100%
Total

Import de provisió
10.397,40 €
5.837,23 €
29.313,68 €
6.471,54 €
24.448,90 €
11.870,69
76.468,75

Arrel de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, publicada en data 30/12/2013, es modifica el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
RDL 2/20114, de 5 març, afegint un nou article 193 bis que estableix uns percentatges diferents per al càlcul de la
provisió per saldos de dubtós cobrament: 0 % (2013), 25 % (2012 i 2011), 50% (2010), 75% (2008 i 2009) i 100%
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en els exercicis anteriors. Aplicant aquests càlculs dóna com a resultat un import de 41.978,04, i per tant, s’opta
per mantenir el criteri aplicat fins ara (de Recomanació Sindicatura de Comptes, d’acord amb la darrera nota
informativa de la DGPFAT que ha augmentat el % de provisió) , perquè l'import resultant és SUPERIOR.
El Romanent de tresoreria total ascendeix a 841.790,39 €, el qual està composat per 728.496,66 € de romanent afectat
a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per aplicacions
pressupostàries i acumulades dels projectes amb finançament afectat i de 76.468,75 € de saldos de dubtós cobrament.
La diferència POSITIVA de 42.633,07€ és romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un Romanent de Tresoreria
POSITIU.
Finalment, en cas que durant aquest exercici pressupostari s’utilitzi el superàvit en comptabilitat nacional o, si és
menor, el romanent de tresoreria per a despeses caldrà tenir en compte que la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial al sector públic afegeix una disposició addicional sisena a la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que regula unes regles especials per al seu destí.
SISÈ Estalvi net
D’acord amb allò que estableix l’article 53 del RDL 2/2004, es procedeix al càlcul de l’estalvi net a 31/12/2014 :
+ Ingressos corrents nets (cap. 1 a 5) ..................................................................................... 2.713.719,69
- .........................................................................................................................................Ingressos
corrents nets afectats (cap. 1 a 5) (1)........ ............................................................................ 0,00
TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS ..................... ............................................ 2.713.719,69
- Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2, 4) ............................................................................... 2.419.502,36
ESTALVI NET BRUT ................................................................................................................ 294.217,33
- Anualitat teòrica .................................................................................................................... 234.145,45
ESTALVI NET PREVI .................................................. ............................................................. 60.071,88
+ Obligacions reconegudes finançades amb
romanent líquid de tresoreria (Cap. 1, 2, 4)................... ...................................................................... 0,00
ESTALVI NET AJUSTAT........................................................................................................... 60.071,88

(1) Càlcul de les ràtios legals a efectes de tutela financera
a) En el càlcul de les ràtios legals no s'han d'incloure els ingressos per a operacions corrents afectats a operacions de
capital (ingressos de l'article 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per a actuacions d’urbanització",
concepte 397 "Aprofitaments urbanístics" i altres conceptes) ni els ingressos de caràcter extraordinari.
Segons l’art. 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan l’estalvi net sigui de signe
negatiu, el ple de la corporació respectiva ha d’aprovar un Pla de sanejament financer per dur a terme en un
termini no superior a tres anys, en què s’adoptin mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que
permetin com a mínim ajustar a zero l’estalvi net negatiu de l’entitat, l’organisme autònom o societat mercantil.
Aquest pla s’ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud de l’autorització al Departament d’Economia i
finances, Direcció General de Política Financera i Assegurances, quan la corporació vulgui concertar una operació
de crèdit a llarg termini. (Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril)
Vist que l’estalvi net és POSITIU, NO cal APROVAR un Pla de sanejament financer per part d'aquesta corporació
en aquest sentit.
SETÈ . Endeutament financer: DEUTE VIU A 31.12.2014
Ingressos corrents nets AJUSTATS (cap. 1 a 5) (1) ............................................................... 2.713.719,69
Capital viu préstecs a llarg termini ..................................... ................................................... 1.542.260,14
Deute amb l’estat liquidacions PIE 2008 i 2009 ..................................... ....................................20.041,23
Avals a llarg termini:..................................... .................................................................................3.551,54
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Capital viu préstecs a curt termini ....................................................................................................... 0,00
TOTAL ENDEUTAMENT (2) ............................................................................................. . 1.565.852,91
RATI DEUTE VIU (2/1)................................ 57,70% 1 (<75%)
Per a les liquidacions de 2014 NO INTERVENEN les quantitats corresponents a la devolució de la participació en els
tributs de l’Estat per a la liquidació de 2008 i 2009. En conseqüència:
TOTAL ENDEUTAMENT (2) .............................................................................................. 1.545.811,68
RATI DEUTE VIU (2/1)................................ 56,96% 2 (<75%)
VUITÈ. Període mitjà de pagament a proveïdors
D’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
s’entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjà de pagament als proveïdors no superi el
termini màxim que preveu la normativa sobre morositat.
L’article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, en la redacció donada per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, estableix que l’Administració
tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o
dels documents que acreditin la conformitat d’acord amb allò que estableixi el contracte dels béns entregats o serveis
prestats.
El període mitjà de pagaments als proveïdors per a cada trimestre de 2014 ha estat el següent:

Trimestre

1er 2014
2on 2014
3er 2014
4rt 2014

Pagament
s
en termini
38.114,48
57.480,72
150.638,2
306.902,2
0

Termini
mig
pagament
51,83
51,54
26,99
32,04

Pagaments
fora termini
159.644,8
154.814,44
82.160,85
276.802,6

Termini
mig
pagament
22,17
33,08
19,88
14,30

Obligacions
pendents
dins període
66.202,53
50.722,88
160.206,6
67.585,66

Termini
mig
obligacions
29,32
29,24
24,66
21,76

Obligacions
pendents
fora període
50.798,65
41.671,79
16.363,64
27.345,85

Termini mig
obligacions
18,88
16,58
50,02
18,54

El termini mig de pagament als proveïdors tot i que ha anat disminuït considerablement durant l’any 2014, excedeix
el termini màxim previst en la normativa sobre morositat, en conseqüència, en la propera actualització del pla de
tresoreria caldrà incloure allò previst a l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits
inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de
determinar:
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Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit
computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa
el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, amb el corresponent detall i documentació preceptiva,
d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de hisendes locals.
2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la
Delegació Provincial d’Hisenda.
Es donen per assabentats
Intervencions: El senyor Gerard Soler explica les magnituds pressupostàries que consten a la liquidació,
el RTDG, el RTG ajustat, el RP, l’endeutament, l’estabilitat pressupostària ,l’endeutament, la regla de la
despesa i la morositat . En referència a les dues darreres magnituds fa constar que no es compleixen, però
que en el cas de la regla de la despesa ja es preveia pel que al 2014 ja es va fer un pla sanejament a 1 any
que encara està en vigència i pel que no cap adoptar cap altre mesura al respecte. En referència a la
morositat el darrer trimestre s’ha superat els 30 dies que preveu la normativa en dos, però el cert és que
s’ha millorat .
La senyora Núria López fa constar que el present decret és de molt difícil comprensió pels ciutadans fins
i tot per ella que te estudis superiors. Que els números ballen i que apareixen termes com projecte fictici
que en el moment actual de descrèdit polític no ajuden a ser més transparents.
L ‘alcalde demana a la secretària interventora doni explicacions
La secretària interventora esmenta que el Decret dona compliment a la normativa. Que el concepte de
projecte fictici és un recurs comptable utilitzat per traspassar els romanents afectats d’anys anteriors que
han finalitzat a l’any següent, per tal l’equip de govern pugui utilitzar els finançament sobrants a nous
projectes d’inversions encara sense definir. Que la documentació detallada de cada número de la
liquidació i dels projectes fictici es troba en l’expedient, no obstant, si necessiten aclariment i/o tenen
dubtes sobre aquests la secretaria intervenció està a la seva disposició per explicar-los el que estimin
oportú.
3.2 Proposta aprovació del compte de recaptació del 2014
En data 27 de gener de 2015 el Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès va presentar el compte de
recaptació per conceptes, exercicis i números de càrrec tancats a 31 de desembre de 2014
També va fer tramesa de la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per anys , concepte i
contribuent tancat a 31 de desembre de 2014
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Un cop revisada la documentació tramesa amb la comptabilitat municipal a 31 de desembre de 2014 per
la tresoreria municipal
Ates que el Consorci de Recaptació sol·licita que un cop comprovats els comptes i en virtut de la
normativa vigent es procedeixi a l’aprovació per l’òrgan competent, entenent que en cas que no es
pronuncií explícitament la seva aprovació s’estimarà per silenci positiu,
Es proposa al Ple:
Primer Aprovar els comptes de recaptació tramesos en data 27 de gener de 2015 referents al 2014
Segon Notificar el present acord al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès als efectes oportuns

S’aprova per unanimitat
Intervencions : El senyor Alcalde , Joan Manso explica que aquest punt no s’havia passat mai pel Plenari ,
es dona per aprovar per silenci.

4t. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
5è. Mocions dels grups municipals
5..1 Moció ERC sobre l’estudi de viabilitat d’ampliació de la residència geriàtrica
La residència geriàtrica de Campdevànol és una residència molt important i necessària per la gent gran
del nostre poble i comarca. Actualment nomes disposa de places lliures quan es produeix una baixa. La
llista d’espera per accedir-hi é eterna i contra són moltes les persones i famílies que necessitarien aquest
servei i no en poden fer ús.
Campdevànol és l coble de la Comarca del Ripollès que te més habitant de la tercera edat i e preveu que
vagi creixent de cara el futur , en general tots els pobles de la comarca del Ripollès tenen un nombre
població molt alta d’aquest col·lectiu
Hem d’entendre que són moltes les famílies que no disposen de la possibilitat de poder tenir cura dels
seus propis familiars les 24 hores dal dia i la tendència és buscar professionals i llocs que ens puguin oferir
aquest servei
És obligació d’aquest consistori buscar solucions de futur i poder dotar a les famílies necessitades
d’aquest tipus de serveis
Esquerra Republicana de Campdevànol manifesta:
L’actual Residència Geriàtrica de Campdevànol disposa d’un terreny per la part del darrera digna d’estudi
per veure la possibilitat que pugui ser ampliada
PROPOSEM
Encarregar un informe als Serveis Socials d’aquest ajuntament per definir la necessitat d’aquesta ampliació
Encarregar un informe als Serveis tècnics d’aquesta juntament de les possibilitats d’aquesta ampliació
Creació d’una comissió d’estudi formada per Serveis tècnics jurídics i socials i un membres de cada partit
representant d’aquest ajuntament
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Transmetre l’informe , si és factible, a la Conselleria de Benestar social de la Generalitat de Catalunya com
a responsable de l’actual residència , conjuntament amb una proposta sol·licitant un estudi d’ampliació de
futur
Intervencions:
El senyor El senyor Jaume Garcia proposa modificar els acords dels que la resta de regidors es
mostren d’acord i adoptar la proposta tal i com segueix en els punts de l’acord:
Primer Sol·licitar a la Conselleria de Benestar social de la Generalitat de Catalunya com a responsable de
l’actual residència un estudi de viabilitat i de necessitat d’ampliació de futur de la residència .
Segon Crear una comissió de seguiment formada per la Generalitat, els serveis socials, tècnics municipals
i un representat de tots els partits polítics municipals representats al Ple per al seguiment.
Intervencions : S’acorda adoptar l’acord en els termes exposats en la modificació de la proposta.
El senyor Alcalde Joan Manso proposa que atès que la iniciativa ha estat del regidor d’esquerra el senyor
Jaume Garcia que sigui aquest qui presideixi la comissió.
La senyora Núria López troba molt interessant la proposta però que creu que ha de ser la Generalitat qui
realitzi l’estudi i que sigui la comissió qui en faci el seguiment.
S’aprova per unanimitat

5.2 Moció : Moció de suport a al declaració del comerç català en defensa del model propi de país
Vista la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, la qual és del contingut literal
següent:
Les entitats Confederació de Comen; de Catalunya, PIMEC Comerç;, Unió General de Treballadors, Comissions
Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Consell d'Empreses
Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC}, Associació Catalana de Supermercats Distribuïdors (CAT
DIS}, Federació Provincial d'Empresaris del Comerç; de Lleida (FECOM), Agrupament de Botiguers i Comerciants
de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç;, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell
General de Cambres de Catalunya, Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya, Associació Nacional de Centrals de
Compra y Servicios (ANCECO), Comercia, Associats de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç;, Serveis
i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç; Ciutadà, Confederació Catalana d 'Associacions de
Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política re centralitzadora imposada per / 'actual Govern de l
'Estat que, en matèria de comerç;, promou la desregulació i amenaça l 'equilibri de formats, el comerç; urbà, la
transparència en el mercat i la conciliació de la vida laboral familiar de les persones que treballen al sector
MANIFESTEM·
l. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a través de les seves
institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens entre les parts implicades.
2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català, amb la voluntat de
desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i
una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional.
Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a tots els establiments
comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i econòmic que aquesta legislació configura.
Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan calguin, mitjançant el diàleg i el
consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda, per
unanimitat dels assistents:
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Primer. Donar suport a la Declaració del comen; català en defensa del model propi del país, i al Pacte
Social en defensa del model comercial català signat per la Generalitat de Catalunya, les patronals i
sindicats del comerç;, en tots els seus termes.
Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, al Goven de la Generalitat de
Catalunya i a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
S’aprova per unanimitat
Intervencions : L’alcalde el senyor Joan Manso explica que la present proposta ha estat adoptada per
diferents ajuntament i pels Consell Comarcals arrel de les darreres modificacions sobre els horaris
comercials , que han malmès el petit i mitjà comerç predominant en el model de comerç català.
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia següents:
28/11/2014
24/12/2014
15/01/2015
26/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
02/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
03/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
04/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
10/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
10/02/2015

Adjudicació contracte obres recollida aigües Ctra. Vistalegre a Joprada
Convocatòria extraordinària del Ple.
Rectificació liquidació plusvàlua a Josep Pascal.
Compensació deutes a Míriam Mendes.
Gratificacions nòmina gener.
Liquidacions plusvàlues.
Cessament funcions secretaria intervenció Montserrat Borrull.
Sancions trànsit.
Concessió nínxol a M del Tura Pujol.
Convocatòria Junta de Govern Local.
Convocatòria extraordinària del Ple.
Modificació condicions de treball arquitecte municipal.
Concessió llicència obres a Irene Piella per adequació habitatge.
Concessió nínxol a Josefa Expósito.
Contractació obres millora enllumenat ctra. de Gombrèn.
Transmissió parada mercat setmanal a Elyamani Lamkedem.
Transmissió parada mercat setmanal a Esperanza Fernández.
Indemnitzacions assistència Tribunal plaça secretaria intervenció.
Concessió llicència obres per arranjament degoter a Neida SL.
Concessió llicència obres a arranjament xarxa elèctrica a Lersa Electricitat SL.
Concessió llicència obres per instal.lació calefacció al Mas Pujol.
Concessió llicència obres a Mateu Basagaña per reforç estructural habitatge carrer Raval, 15.
Desestimar al.legació sanció trànsit a Joaquina Ruano.
Modificació pressupost 172015.
Contractació explotació bar sala Diagonal.
Desestimar baixa rebuts escombraries a nom d’Enriqueta Vilalta.
Desestimar petició canvi tarifa llicència trasllat activitat a nom de Blanca Sánchez.
Pagament premis carnestoltes.
Adjudicació contracte desratització casc urbà.
Adjudicació contracte desratització edificis municipals.
Adjudicació contracte disseny gràfic a Dissenyahores.
Revocació autorització instal.lació parada mercat a M Josefa Borjas.
Rescat concessió de nínxol a Joaquin Barranqueras.
Baixes IVTM a nom de Pere Expósito.
Exempció IVTM a nom de Josep M Villaró.
Concessió subvenció organització cursa Hivernal de Campdevànol.
Exempció IVTM a nom de M del Encinar Guardado.
Liquidació retirada vehicle via pública.
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13/02/2015
13/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
17/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
19/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
26/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015

Exempció IVTM a Maria Mèrida.
Convocatòria junta de govern.
Bonificació IVTM a Antònia Illa.
Autorització instal.lació atraccions rams i setmana santa.
Sancions trànsit.
Pròrroga llicència obres al Mas Palou.
Liquidacions i bonificacions escombraries.
Concessió llicència obres a Comforsa per enderroc local.
Concessió llicència obres a Comforsa per arranjament façanes edifici oficines.
Bonificacions IBI famílies nombroses.
Pagament part paga extra 2012.
Canvi nínxol Cristina Sala.
Baixes rebuts IVTM.
Gratificacions nòmina febrer.
No subjecció IVTM remolc a nom de Remei Sala.
Liquidació de pressupost 2014.
Suspensió procediment executiva deutes Albert Malagelada.
Convocatòria Junta de Govern Local.
Concessió llicència obres a Joaquim Serrador per canviar banyera per dutxa.
Canvi titularitat llicència activitat venda fruita a Immaculada López.
Delegació potestat celebració casament a Gerard Soler.
Traspàs concessió nínxol a Lidia Fajula.
Modificació liquidació plusvàlua a nom de BBVA.
Retirada vehicle abandonat a la via pública a nom de Josep O Guindo.
Retirada vehicle abandonat a la via pública a nom de Joaquim Hernando.
Arxiu expedient ordre execució neteja vegetació solar Av. Catalunya.
Imposició multes coercitives per incompliment legalització activitat obrador de carn a
Ramon Corominas.
Baixes rebuts padró IVTM.
Liquidacions aprofitament especial domini públic.
Liquidacions aprofitament especial domini públic.
Liquidacions aprofitament especial domini públic.
Adjudicació contracte explotació bar Diagonal a Míriam Mendes.
Nomenament òrgan instructor reclamació patrimonial propietaris Pl. Mainada 6-7.
Adjudicació contracte obres ferm carrer Fulla a Construccions Icart.
Sancions trànsit.
Sol·licitud subvenció en matèria forestal.
Imposició multes coercitives incompliment comunicació canvis activitat comerç menjar a
Montserrat Martínez.
Concessió llicència obres a Esperanza Gutiérrez per reforma cuina.
Revocació autorització instal·lació parada mercat a Diego Amaya.
Imposició sanció per infracció ordenança tinença animals a Neiva Moreno.
Imposició segona multa coercitiva a Grupo Gaudit II.
Concessió llicència obres a Patllari Masmitjà per enderroc construcció auxiliar.
Concessió llicència obres a Albert Vergés per tancament finca.
Concessió llicència obres a Francesc Puig per tancament finca.
Concessió llicència obres a propietaris Pl. Estació 2 per foradar façana per ventilació.
Concessió llicència obres a Joan Silva per pavimentar pati.
Exempció IVTM a Danis E Montalvan.
Exempció IVTM a Yolanda Martínez.
Liquidacions plusvàlues.
Devolució canvi aparcament a Joan Prat.
Devolució canvi aparcament a Josep Bras i Maria Boqueras.
Bonificació IBI a Susana Ullastres.
Desestimació recurs taxa escombraries a Enriqueta Vilalta.
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Es donen per assabentats
Intervencions : la senyora Núria López demana si cal posar els noms dels interessats atès que les actes
queden publicades i poder no es dona compliment a la Llei de protecció de dades.
L’alcalde el senyor Joan Manso explica que li sorprèn l’observació atès que fa anys que es fa . No obstant,
es plantejarà amb la secretaria per si estima convenient modificar-ho.
6.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Acta de la JGL núm. 3 de data 2.2.2015
Acta de la JGL núm. 4 de data 17.2.2015
Acta de la JGL núm. 5 de data 3.3.2015
Es donen per assabentats
6.3 Donar compte dels convenis i contractacions
6.3.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos

- Contracte menor servei de bar del pavelló poliesportiu municipal Mercè Guix – Exp.: 1.4.6/2/2015
- Contracte explotació del servei de bar de la sala Diagonal - Exp. 1.4.6/4/2015
- Contracte menor compra agrupada dels serveis de disseny gràfic per l’any 2015 de l’Ajuntament de
Campdevànol (Ripollès) - Exp. 1.4.6/3/2015
- Contracte menor del servei de tractament de desinsectació i desratització de les instal·lacions i edificis
municipals 2015 - Exp. 1.4.6/6/2015
- Contracte menor del servei de tractament de desratització del casc urbà i el terme municipal de
Campdevànol - Exp. 1.4.6/5/2015
- Contractació de serveis comunicatius radiofònics per a realitzar durant l’any 2015 - Exp. 1.4.671/2015
- Contractació de les obres de millora de l’enllumenat del tram urbà de la carretera de Gombrèn ,
mitjançant el procediment de contracte menor - Exp. 6.3.6/2/2013
- Contracte menor obres de millora del ferm del carrer de la Fulla – Exp.: 6.3.4/3/2015
Es donen per assabentats
Intervencions: L’alcalde el senyor Joan Manso explica les diferents actuacions i el seu estat de tramitació
6.3.2 Donar compte de les subvencions sol·licitades i concedides
Relació de subvencions concedides:

− Atorgament per part de DIPSALUT del programa Pm01. de dinamització dels Parcs
Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables.
− Atorgament per part de DIPSALUT del programa Pt04. d’avaluació i control de la
qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
Relació de subvencions sol·licitades:

− Sol·licitud de 5.615,55 € per a despeses culturals dins el marc del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, any 2015.
− Sol·licitud de 11.321,45 € per a l’actuació “Millora del Ferm al carrer de la Fulla” dins el
marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, any 2015.
− Sol·licitud de 20.500,00 € per a l’actuació “Remodelació del carrer Miraflors” dins el marc
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, any 2014.
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− Sol·licitud de 2.056,38 € a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria per a
noves tecnologies del 2015.
− Sol·licitud de 1.525 € a la Diputació de Girona per a l’organització de la “7a fira mostra de
patchworck i labors”.
− Sol·licitud de 1.510 € a la Diputació de Girona per a l’organització de la “10a fira del
comerç nadalenc”.
− Sol·licitud de subvenció de 50.000 € a la Diputació per l’actuació “Restauració,
conservació i millora del molí fariner de Campdevànol“.
− Sol·licitud de subvenció de 2.629,94 € per l’actuació de la línia 1 “Sega de marges de
camins municipals” de les subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en
camins rurals i matèria forestal.
− Sol·licitud de subvenció de 10.640,00 € per l’actuació 2.a “Creació de reserva forestal de 25
anys” de les subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i
matèria forestal.
− Sol·licitud de subvenció de 4.312,44 € per l’actuació 2.b “Creació d’espais oberts
mitjançant la recuperació d’antigues pastures” dins el marc de les subvencions de la
Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal.
Es donen per assabentats
Intervencions: L’alcalde el senyor Joan Manso explica les diferents actuacions i el seu estat de tramitació
6.3. 3Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos

6.3.4 Informació de l’equip de govern per àrees
A les 20:45hores abandona la sessió Plenària el senyor Gerard Soler
Sr Alcalde Informa
Obres :
1-Obres escola :S’inicien aquesta mateixa setmana i quedaran finalitzades abans del proper curs
escolar
2-Ampliació Comforsa: Explica que formalment l’ajuntament no te cap instància ni sol·licitud,
però que te constància que la Generalitat te prevista la despesa per Càmfora al seu pressupost.
Incideix que en la situació de crisis actual l’ampliació representa una bona notícia pel municipi.
Cal agrair a aquest Plenari que en el seu dia aprovés el mapa de capacitat acústica que ens
permetrà incidir en aquells temes que preocupen als ciutadans en referència a la implantació
d’aquesta nova nau i maquinària.
Cal tenir present que aquesta implantació es fruit d’acord i convenis signats en anterioritat que
permeten una edificació en alçada molt superior als paràmetres de l’entorn, convenis que
permeten i cedeixen terrenys per a la ubicació de la nova escola en contraprestació a la ubicació
de nous terrenys i edificabilitat industrial.
També cal tenir present que les maquinàries i les construccions han variat molt des de la
instal·lació de Comforsa 1 i que per tant conjuntament amb les previsions del mapa de capacitat
acústica ens permet fer més incidència en la protecció de l’entorn , tot i que les llicències no són
discrecionals sinó reglades i si es compleixen els paràmetres i la normativa s’han atorgar. Tant
mateix l’ajuntament només atorgarà la llicència d’obres perquè l’ambiental dependrà del Consell
Comarcal o la Generalitat.
Tot i no tenir formalment cap document, es cert que m’he reunit un parell de vegades amb la
direcció de Comforsa per fer un seguiment i els he demanat que compareguin en dues reunions
per explicar el projecte, una a la comissió de l’escola i l’altre als veïns.
3- En referència a les cistelles que van caure comunicar-los que ja ha estat arranjat.
4- En referencia als passos de vianants del carrer Cerdanya, ja s’ha procedit al seu arranjament .
S’ha adoptat el pas natural que fan els vianants.
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6.3.5 Precs i preguntes
La senyora Núria López
1- Agraïts que finalment hagin ates la nostra petició de seguretat vial, però també els requerim
perquè adoptin mesures al carrer P. Fabra fins a la Plaça per tal d’evitar incidents de cara al bon
temps .
2- Fer constar que les cistelles no estaven anclades .
3- Atès que aquest grup municipal ha donat suport a la proposta sobre la residència al senyor Garcia
li demanem també ara el seu suport per tal que convoqui la comissió de la Llei de Barris , i es
pugui tirar endavant el reglament de reparació de façanes i cobertes que està aturat i que
beneficiarà a tots els vilatans . També l’instem a convocar la comissió de la radio
4- El seu grup municipal va demanar el cost del correcan en el darrer plenari i a data d’avui encara no
el tenen.
5- En referència a la nova escola cal dir que estem molt contents amb la participació de la comissió de
seguiment, però lamentem que hagi tardat 4 anys en fer-se una realitat. Trobem molt oportú que
al comissió de seguiment de la nova escola tingui informació sobre la construcció de Comforsa 2.
És cert que els convenis de Comforsa i la nova escola es van acordar amb anterioritat i anaven
lligats però també que es van proposar noves ubicacions , com al Taga, la edificabilitat també es
podria traslladar a un altre lloc. A més del tema de la contaminació acústica el que ens preocupa
es la qualitat de l’entorn públic i creiem que la nostra feina és vetllar perquè s’adoptin les
fórmules que li donin major qualitat afavorint un espai amable .Entenem que estem limitats al
compliment de la legalitat, però podem incidir en aspectes de l’entorn que entenc que l’empresa
que es vol instal·lar a Campdevànol també vol fer-ho . També ens preocupa més enllà de
l’acústica les vibracions que puguin tenir els veïns, atès que són edificacions molt antigues . Atès
que aquest veïns hauran de suportar molèsties també els hauríem de garantir una millora en el
seu entorn .
També caldria insistir a l’empesa que retiri la torre d’enllumenat que està sense ús i que faria més
acollidor l’entorn
També dir-los que si ens conviden a assistir a les reunions amb l’empresa podrem aportar i
traslladar les nostres preocupacions al respecte.
6- En referència a la situació del carrer Hortes, voldríem saber en quin estat es troba perquè som
coneixedors que s’ha fet una reunió informativa pels veïns a la que no hem estat convidats i del
que ens han informat extra oficialment.
L’alcalde el senyor Joan Manso respon:
1- En referència a les cistelles dir que ara ja estan anclades.
2- En referència ala seguretat al carrer Fabra i la plaça , dir que ens hum reunit amb els veïns i
comerciants i que les seves posicions són contraposades. Garantir que continuarem treballant per
tal que adoptin una postura consensuada la respecte perquè no creiem que al imposició sigui el
camí.
3- En referència a la nova escola dir que el procés és un mèrit col·lectiu. Un procés de 4 anys que
finalment s’ha aconseguit en una situació econòmica absolutament desfavorable i del que el
municipi de Campdevànol se n’ha en sortit davant de molts altres pobles. Es cert que ha estat un
camí llarg de 4 anys però ara ja és una realitat
4- En referència a Comforsa , cal tenir respecte pels projecte empresarials i estar contents que un
projecte d’aquest tipus i volum s’intal.li al nostre municipi , més enllà de la ubicació i l’entorn. La
nostra feina ha de ser rigorosos amb la normativa i vetllar per al seu compliment.
Cal veure també al part positiva
La maquina no s’instal·larà a l’antiga Comforsa que no estava tant ben preparada com la
nova.
Recordar que la llicència de Comforsa 2 es va donar en el seu govern, que jo també ho
hagués fet , perquè es va valorar i es va creure important pel municipi.
Recordar el nostre passat industrial
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En referència a les mesures per fer l’entorn mes acollidor com la torre de l’enllumenat quan
tinguem formalment la petició de l’empresa en podrem parlar .
En referència a les cases veïnes cal tenir present que les construccions i maquinàries han
evolucionat molt en aquest aspecte.
5- En referència al carrer Hortes , com vostè sap la llicència és nul·la de ple dret d’acord amb la
sentència que es ferma . Ens trobem en fase d’execució de sentència i el que estem discutint és si
podem indemnitzar i no enderrocar com reclama el demandant. El possible acord amb el
demandant és difícil perquè aleshores no podrem repercutir . La nostra posició és evitar
l’enderroc.
La senyora Núria López exposa que el seu partit ha instat sovint el Ple perquè creuen que un es pot
conformar o pot ser partícip del canvi i de les millores . Que la seva posició sempre ha estat de lluita per
aconseguir millorar , que han treballat fermament per millorar les relacions personal i la política
municipal aconseguint un clima sense tensions com existia inicialment. Que han estat positius en les
seves aportacions per tal que és pugui acabar sent millor perquè si ens conformem amb el que hi ha no
millora, però que sempre ho han fet en un sentit positiu i constructiu.
Agrair el to de la darrera sessió plenària que res te a veure amb altres .
El senyor Alcalde Joan Manso agraeix de tots els regidors del Ple la seva tasca de 4 anys el servei prestat
al municipi i fa constar que s’ha fet un bon servei al municipi.
Atès que no hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc, data i hores dalt
consignats.

La Secretària,

El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso Bosoms
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