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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 9/2015 de data 24.9.2015

ASSISTENTS:
Alcalde-President
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
d’esquerres)
Nuria López Rodríguez (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA
SECRETARIA
Sra. Núria Charques Grífol

A Campdevànol, essent les 20:00
hores del 24.9.2015 es reuneixen en el
saló d’actes de la Casa Consistorial, el
Ple d’aquest Ajuntament en sessió
ORDINÀRIA, prèviament convocada,
sota la Presidència del Senyor Joan
Manso i Bosoms, amb assistència dels
Srs. Regidors que s’enumeren al
marge.
La corporació està 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 sessió de Ple núm. 8 de data 31.8.2015
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
2.1 Proposta aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’any
2016.
2.1.1 Proposta de modificació del Reglament regulador d’atorgament de
subvencions.
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2.2 Proposta d’aprovació definitiva i resolució d’al·legacions de l’acord d’aprovació de la
modificació de crèdits de les indemnitzacions per assistència de regidors a actes col·legiats
i de l’assignació als partits polítics
2.3 Proposta de modificació de la dedicació i retribucions de l’alcaldia
2.4 Proposta d’aprovació definitiva del compte general del 2014.
2.5 Proposta de ratificació de l’acord de la JGL d’aprovació de la modificació dels estatuts
de CONGIAC
2.6 Proposta de nomenament i delegació de representació a la Fundació Privada Hospital
de Campdevànol
3er Serveis de Turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
3.1 Proposta d’aprovació de diferents iniciatives de suport als refugiats.
4art. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
4.1 Proposta d’aprovació del calendari festiu per l’any 2016
5è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
5.1 Proposta d’adquisició onerosa d’un part de la finca del Querol i la seva declaració
d’espai d’interès públic.
6è Informació de Presidència
6.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
6.2 Altres assumptes d’interès
6.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
7.Informació de regidories
8.Varis, precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple extraordinari
núm. 8 /2015 de data 31 d’agost de 2015
S’aprova
Vots favorables : 7 del grup municipal de CiU, 2 del grup municipal de MES, 1 del grup
municipal d’ERC
Abstencions : 1 del grup municipal de la CUP
2n. Serveis Econòmics, Empresa, Ocupació i Règim Intern
2.1 Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’any
2016
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PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PÚBLICS
MUNICIPALS PER L’ANY 2016
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local. En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
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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. APROVAR provisionalment a partir de l’exercici de 2016, les modificacions de les
Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen a l’annex
d’aquest acord següents:
ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre vehicles tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 6. Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 9. Reguladora de la taxa pels serveis de cementiri
Ordenança Fiscal núm. 10. Reguladora de la Taxa del servei de control sanitari de gossos
domèstics
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2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances
modificades, al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o
reclamacions.
3. PUBLICAR l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 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 PER L’ANY 2016
Ordenança Fiscal núm. 1.

Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació

En l’article 68è, SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES, es suprimeix i passa a

•

regular-se en el reglament general de subvencions.
Ordenança Fiscal núm. 2.
•

Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

Es dóna nou redactat íntegre de l’ordenança per tal de donar-se un text més
coherent.

“Article 1r. Fet imposable i objecte
1. L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns
immobles rústics, urbans i sobre els immobles de característiques especials. El fet imposable de
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l'impost està constituït per la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans
i sobre els immobles de característiques especials:
a. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics als quals es
trobin afectes.
b. D'un dret real de superfície.
c. D'un dret real d'usdefruit.
d. Del dret de propietat
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en l’apartat 1 anterior per
l’ordre en el mateix establert determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats en ell
previstes.
Tindran la consideració de béns immobles rústics, béns immobles urbans i béns immobles de
característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
3. No estan subjectes a l'impost :
a. Sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït: les carreteres, els camins, les demés vies
terrestres i els bens de domini públic marítim - terrestre i hidràulic.
b. Els béns següents propietat del Municipi: els de domini públic afectes a ús públic, els de domini
públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, i els béns patrimonials,
exceptuant en els dos darrers casos els
béns cedits mitjançant contraprestació a tercers.
Article 2n. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques, i també les
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica,
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que ostentin la
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.
L’establert en l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat de subjecte passiu de
repercutir la càrrega tributària suportada d’acord amb les normes de dret comú.
2. L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en els que, no reunint la
condició de subjectes passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns
demanials o patrimonials.
Article 3r. Responsables
1. En els supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable de l’impost, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes al pagament
de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 41 de la Llei General
Tributària, podent-se-li exigir a l’adquirent les quotes corresponents als exercicis no prescrits. El
procediment per exigir a l'adquirent el pagament del deute tributari pendent precisa acte
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administratiu de declaració de l'afecció i requeriment legal de pagament a l'actual propietari, essent
preceptiu declarar fallit el crèdit de l'Ajuntament contra el transmetent, amb caràcter previ a la
declaració d'afecció del bé.
2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, els notaris sol·licitaran informació i advertiran els
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns immobles, associats a l’immoble que
es transmet.
3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants o
col·laborin en la realització d'una infracció tributària.
4. La concurrència de dos o més titulars en la propietat de l'immoble o drets relacionats en l'apartat
1 de l'article 1r d'aquesta ordenança, determinarà que quedin solidàriament obligats front la
Hisenda Municipal.
5. Respondran solidàriament de la quota de l'impost i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei
General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits
la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot cas.
Article 4t. Exempcions
1. Gaudiran d'exempció els següents béns:
a. Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, i estiguin
directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com el de
l’Estat afectes a la defensa nacional.
b. Els béns comunals i els forests veïnals en mà comú.
c. Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu
sobre assumptes econòmics, de data 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació
subscrits en virtut d’allò que disposa l'article 16 de la Constitució.
d. Els de la Creu Roja Espanyola.
e. Els d'aquells organismes o entitats als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis
internacionals en vigor, i els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica o
consular, o als seus organismes oficials, a condició de reciprocitat i conforme als convenis
internacionals en vigor.
f. La superfície de forests poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades,
quin principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia
de l'espècie de que es tracti.
g. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys,
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l'explotació de les esmentades línies. En conseqüència, no estan exempts els establiments
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d’Hosteleria, espectacles comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les
oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
h. Els béns de immobles urbans, la quota líquida dels quals sigui la corresponent a una base
imposable inferior a 601,01 euros, i els de naturalesa rústica, quan per a cada subjecte passiu la
quota líquida corresponent a una base imposable de la totalitat dels seus béns rústics ubicats en el
municipi sigui inferior a 1.202,02 euros.
2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts el següents béns immobles:
a. Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment o
parcialment al règim de concert educatiu, en quant a la superfície afectada a l’ensenyament
concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l'activitat docent.
b. Els declarats expressament i individualitzada monument o jardí històric d'interès cultural,
mitjançant reial decret en la forma establerta per l'art. 9 de la Llei 16/1985,de 25 de juny, i inscrits
en el Registre General a què es refereix el seu art. 12 com a integrants del Patrimoni Històric
Espanyol; i també els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de
l'esmentada llei. Aquesta exempció no arribarà a qualsevol classes de béns urbans ubicats dins del
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en
ells, sinó, exclusivament, als que reuneixin les condicions següents:
- En zones arqueològiques, els que estiguin inclosos com objecte d'especial protecció en l'instrument
de planejament urbanístic a què es refereix l'art. 20 de la Llei 6/1985, de 25 de juny.- En llocs o
conjunts històrics, els que tinguin una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin
inclosos en el catàleg previst en l'art. 86 del Reglament de planejament urbanístic com objecte de
protecció integral en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
c. Els forests quant a la part repoblada de les finques on les corporacions, entitats i particulars
realitzin repoblacions forestals i també els trams en regeneració de masses arbrades subjectes a
projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. L'exempció prevista en
aquest paràgraf tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent
al qual es realitzi la sol·licitud.
d. Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els
mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.
e. A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exempts els béns
dels quals siguin titulars, en els termes previstos en la normativa reguladora de les Hisendes Locals,
les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a
l’article 3de la mateixa llei, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost
sobre Societats:
a. Les fundacions.
b. Les associacions declarades d’utilitat pública
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7
de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com
a fundacions o associacions.
d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
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e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic
integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.
f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen la lletres
anteriors.
g. S’estableix l’exempció dels immobles rústics, urbans i de característiques especials la quota líquida
dels quals no superi la xifra de 6 Euros anuals
3. Les exempcions de caràcter pregat s'hauran de sol·licitar pel subjecte passiu de l'impost davant
l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació acreditativa, i no s'admetrà
l'analogia per estendre'n el seu abast més enllà dels termes estrictes previstos per la Llei.
4. La concessió d'exempcions que siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que
en la data del meritament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al
gaudiment de l'exempció.
Article 5è. Bonificacions obligatòries i potestatives
A) Obligatòries
1. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de l'impost, sempre que es sol·liciti pels
interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les
Empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell
en que s’iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest
temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir
de tres períodes impositius.
Per gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents requisits:
a. Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es tracti, mitjançant
certificat del tècnic-director de les mateixes.
b. Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
c. Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es farà
mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia del darrer balanç presentat
davant l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.
d. En el cas d'habitatges de protecció oficial, acreditació de la qualificació provisional de la protecció
oficial dels habitatges a construir.
2.1. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra, durant els tres períodes
impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial
i els que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de la respectiva Comunitat
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Autònoma. La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol
moment anterior a la conclusió dels tres períodes impositius de durada de la mateixa i assortirà
efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en el qual es sol·liciti. Per poder
gaudir de la bonificació els interessats hauran d'aportar la següent documentació:
a. Fotocòpia del DNI o NIF
b. Certificat final d’obres
c. Fotocòpia de la Cèdula de Qualificació Definitiva d’Habitatges de Protecció Oficial,
inscrita al Registre de la Propietat
d. Fotocòpia del plànol de situació del nou habitatge
e. Fotocòpia de l’escriptura de propietat
f. Fotocòpia de l’imprès 902 de declaració d’alta per nova construcció, presentat davant
l’Ajuntament o bé davant la Gerència Territorial del Cadastre
3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra i, en el seu cas, del recàrrec al
qual es refereix l'article 134 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei
20/1990 sobre règim fiscal de les Cooperatives.
B) Potestatives
4. Gaudiran d´una bonificació del 30% de la quota íntegra de l'impost, els subjectes passius que
ostentin la condició de titular de família nombrosa.
Per gaudir d'aquesta bonificació s'hauran de reunir els següents requisits formals i substantius:
a. Cal acreditar que s'està en possessió del títol oficial de família nombrosa expedit perla Generalitat
de Catalunya. A aquest efecte es considera família nombrosa aquella que estigui formada per:

 Els ascendents i 3 fills o més (menors de 21 anys o fins als 25 inclosos, si estudien), siguin
comuns o no (cal justificar documentalment separacions, divorcis i viduïtats de parelles anteriors).

 Un ascendent en situacions de viduïtat, separació legal o divorci, amb 3 fills o més, o 2 fills
sempre que un tingui la condició legal de disminuït o estiguin capacitat per al treball. En aquest cas,
l'ascendent ha de tenir assignada la guarda i custòdia.

 Els ascendents, si ambdós tenen la condició legal de disminuït o de incapacitació absoluta per a tot
tipus de feina i amb 2 fills.

 Els ascendents amb 2 fills, sempre que un dels fills tingui la condició legal de disminuït o estigui
incapacitat per al treball.
b. L'immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família nombrosa (pare o mare).
c. Aquest immoble ha de ser el de la residència habitual de la família. Aquesta residència habitual
s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de la família en l'habitatge.
Aquesta bonificació no es podrà gaudir si es disposa de més d’un habitatge per família
La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat abans de la
fermesa de la liquidació.
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La vigència de la present bonificació és anual. Com a conseqüència ha de ser sol·licitada cada any per
l'interessat provant els requisits formals i materials enumerats en l'apartat 1anterior.
5. Les bonificacions regulades en els apartats 2.1 i 4 del present article es poden gaudir deforma
acumulativa sempre que es sol·licitin degudament i es reuneixin els requisits establerts. A aquests
efectes, s'aplicarà sobre la quota de l'impost bonificat d'acord amb el què estableix l'apartat 2.1, la
bonificació prevista en l'apartat 4.
6. Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota íntegra de l´impost, els subjectes passius
que tinguin uns ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional en la data de meritament de
l´impost, sempre que es tracti de contribuents monoparentals i que l´immoble sigui l´habitatge
habitual i únic de la família. Aquesta residència habitual s´acredita mitjançant l´empadronament a
l´habitatge.
L'immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família (pare o mare).
Aquesta bonificació no es podrà gaudir si es disposa de més d’un habitatge per família
La present bonificació és de caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l'interessat abans de la
fermesa de la liquidació.
La vigència de la present bonificació és anual. Com a conseqüència ha de ser sol·licitada cada any per
l'interessat provant els requisits formals i materials enumerats en l'apartat anterior.
7. Les bonificacions regulades en els apartats 2.1 i 6 del present article es poden gaudir deforma
acumulativa sempre que es sol·licitin degudament i es reuneixin els requisits establerts. A aquests
efectes, s'aplicarà sobre la quota de l'impost bonificat d'acord amb el què estableix l'apartat 2.1, la
bonificació prevista en l'apartat 6.
Article 6è. Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, actualitzada, en el seu
cas, per l'aplicació dels coeficients que es fixin per les successives lleis de pressupostos generals de
l'Estat.
2. La base liquidable serà el resultat d'aplicar a la base imposable la reducció prevista per la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals en els procediments de valoració col·lectiva.
Article 7è. Tipus de gravamen i quota
1. La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,689 per 100 quan es tracti de béns immobles urbans i el 0,80 per
100 quan es tracti de béns immobles rústics.
3. El tipus aplicable als immobles de característiques especials serà de 0,627.
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4. S'estableix un recàrrec del 50 per 100 sobre la quota líquida dels béns immobles urbans d'ús
residencial desocupats amb caràcter permanent, que s'aplicarà d'acord amb el que disposa el
paràgraf tercer de l'apartat 4 de l'article 73 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest
recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius del tribut i al qual resultaran aplicables, en el no previst
en aquest paràgraf, les disposicions reguladores del mateix, es meritarà el 31 de desembre i es
liquidarà anualment per l'Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l'immoble, juntament
amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari. Les condicions per les quals es considerarà
desocupat un immoble amb caràcter permanent, s'han de desenvolupar reglamentàriament, i seran
les que s'aplicaran per l'Ajuntament a l'hora de liquidar el recàrrec indicat.
Article 8è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu.
3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloses les modificacions de titularitat, tindran
efectivitat en l'any següent al que tingueren lloc.
Article 9è. Gestió de l'impost
1. La liquidació i recaptació, i també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest
impost les durà a terme l'Ajuntament i comprendrà les funcions de concessió i denegació
d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes
tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos
indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra els esmentats actes i actuacions per a
l'assistència i informació al contribuent referents a les matèries compreses en aquest paràgraf.
Les sol·licituds per acollir-se als beneficis fiscals han d'ésser presentades a l'Ajuntament, indicant-hi
les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim .La concessió i denegació
d'exempcions i bonificacions requeriran, en tot cas, informe tècnic previ de la Gerència Territorial
del Cadastre
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats podran
formular recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes a comptar
des de la notificació expressa o l'exposició pública dels corresponents padrons.
3. La interposició de recurs no detindrà l'acció administrativa per al cobrament, a menys que
l'interessat sol·liciti, dins del termini per a interposar el recurs, la suspensió de l'execució de l'acte
impugnat, i acompanyi garantia que cobreixi el total del deute tributari.
No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia podrà acordar la suspensió del procediment, sense
prestació de cap garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-la o demostri
fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.
Article 10è. Pagament i fraccionament de l'impost
1. En tot el que fa referència a les formes i terminis de pagament, i a les possibilitats de
fraccionament i ajornament, s'aplicarà el que disposa l'Ordenança general de gestió, recaptació i
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inspecció i la Llei d'hisendes locals, i, subsidiàriament, la Llei general tributària i la resta de
disposicions dictades en desenvolupament d'elles.
2. Serà d'aplicació el sistema de fraccionament tal com queda regulat en l'art. 45è de l'Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció. Per poder acollir-se a aquest tipus de pagament fraccionat
serà suficient garantia la domiciliació bancària.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i a les sancions que els
corresponguin en cada cas caldrà ajustar-se al que disposa la legislació tributària vigent.
Article 12è. Final
La present ordenança restarà vigent des de la seva publicació definitiva i restarà vigent fins a la
seva modificació expressa .

Ordenança Fiscal núm. 3
•

Reguladora de l’Impost d’activitats econòmiques

Es redacta íntegre nou text per tal de donar-se un text més complert, es canvia el
coeficient i s’estableixen tres categories de carrers.

“Article 1r. Naturalesa i fet imposable.
1.- L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal i de caràcter real, el fet imposable
del qual és el simple exercici, en el territori nacional, d´activitats empresarials, professionals o
artístiques.
2.- Als efectes d'aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes de caràcter
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.
Article 2n. Subjectes passius
1.Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l´article 33 de
la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que
originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius que resideixin a l´estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves
relacions amb la Hisenda pública.
Article 3r. Responsables
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1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que sigui causants d´una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l´article
33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives
participacions de les obligacions tributàries d´aquestes entitats.
3. En el cas de societat o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributària pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d´elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de liquidació que se´ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries d´aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents :
a) Quan s´ha comès una infracció tributària simple, de l´import de la sanció.
b) Quan s´ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigibles
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l´import de les obligacions tributàries
pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s´exigirà en tot cas en el termes i d’acord amb el procediment previst la Llei
general tributària.
6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que succeeixen al
deutor en l´exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
7. L´ interessat que pretengui adquirir la titularitat de l´activitat econòmica, prèvia conformitat del
titular actual, podrà sol·licitar de l´Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes de l ´impost existents en la data d´adquisició de l´explotació econòmica.
Article 4t. Exempcions
1.Estan exempts de l´impost :
A) L´Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organisme Autònoms de
l´Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats
Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l´exercici de la seva activitat en territori espanyol, duran els dos
primers períodes impositius d´aquest import en què es dugui a terme l´activitat. No es considerarà
que s´ha produït l´inici de l´exercici d´una activitat en els següents supòsits :
1) Quan l´activitat s´hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els
casos de :
a) Fusió, escissió o aportació de branques d´activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l´explotador quan l´anterior titular mantingui una
posició de control sobre el patrimoni afecte l´activitat en la nova entitat.
d) Successió en la titularitat de l´explotació per part de familiars vinculats l´anterior titular per
línia directa o colateral fins el segon grau inclusiu.
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2) Quan es tracti de subjectes passius per l´impost que ja estiguessin realitzant en e municipi
activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos :
a) Quan l´alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l´impost.
b) Quan l´alta sigui conseqüència d´una reclassificació de l´activitat que s´estava exercint.
c) Quan l´alta suposi l´ampliació o reducció de l´objecte material de l´activitat que ja s´estava
realitzant.
d) Quan l´alta sigui conseqüència de l´obertura d´un nou local per a l realització de l´activitat per la
qual ja s´estava tributant.
C) Els següents subjectes passius :
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l´Impost sobres societats, les societats civils i les entitats de l´article 33 de
la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
- Quant als contribuents per l´Impost sobre la renda de no residents, l´exempció només afectarà als
que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de xifra
de negocis inferior a 1.000.000 €.
A efectes de l´aplicació de l´exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents
regles :
1ª ) L´import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l´article 191 del Text refós de la Llei de
societats anònimes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports
de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la
societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l´Impost sobre el
valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l´esmentada xifra de negocis.
2ª ) L´import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l´Impost sobre
societats o dels contribuents per l´Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu
respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l´any
anterior al de l´acreditament de l´Impost sobre activitat econòmiques. En el cas de les societat civils i
les entitats a què es refereix l´article 33 de la Llei general tributària, l´import net de la xifra de
negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l´acreditament d´aquest import. Si el
dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l´any natural, l´ import net de la xifra de
negocis s´elevarà a l´any.
3ª) Per al càlcul de l´import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats
econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l´entitat formi part d´un grup de societat en el sentit de l´article 42 del Codi de
Comerç, l’import de la xifra de negocis es referirà al conjunt d´entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l´integrat per la societat dominant i una o
vàries societats dominades. Es considera dominant a la societat mercantil que sigui soci d´una altra
societat, respecte de la qual :
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a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d´acords celebrats amb altres
socis.
b) Tingui una facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres dels òrgans d´administració
o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria de membres de l´òrgan d´administració.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits
anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4ª ) En el supòsit dels contribuent per l´Impost sobre renda de no residents, s´atendrà a l´import net
de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori
espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades a la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d´ordenació i supervisió de les assegurances privades.
E) Els organismes públics d´investigació i els establiments d´ensenyament en tots els seus graus
costejats íntegrament amb fons de l´Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, o
per fundacions declarades benèfiques o d´utilitat pública i els establiments d´ensenyament en tots els
seus graus que, mancant d´ànim de lucre, es tinguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten
als seus alumnes llibres o articles d´escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i
encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit
ensenyament, sempre que l´import d´aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destini exclusivament, a l´adquisició de matèries primes o al sosteniment de
l´establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per
les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l´ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela dels disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels
tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l´import d´aquesta venda, sense utilitat per a
cap particular o tercera persona, es destini exclusivament, a l´adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l´establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d´aplicació l´exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
I) A l´empara del que disposa l´article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitat lucratives i des incentius fiscals al mecenatge, estaran exempts, per les
explotacions econòmiques detallades en l´article 7 de l´esmentada llei, els que desenvolupin en
compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitat lucratives,
sempre que compleixin els requisits establerts a l´article 3 de la mateixa llei :
a. Les fundacions.
b. Les associacions declarades d´utilitat pública
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7
de juliol, de cooperació internacional pel desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a
fundacions o associacions.
d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d´àmbit
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autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.
f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitat lucrativa a què es refereixen les lletres
anteriors.
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l´apartat 1 anterior, no
estaran obligats a presentar declaració d´alta en la matrícula de l´impost.
3. Per a l´aplicació de l´exempció prevista a la lletra C) de l´apartat 1 anterior, el Ministre d´Hisenda
establirà els supòsits en què s´exigirà la presentació davant l´Agència Estatal d´Administració
Tributària d´una comunicació fent constar que es compleixen els requisits establerts en la lletra
esmentada. Aquesta obligació no s´exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuent per l´Impost
sobre la renda de les persones físiques.
4. Els beneficiaris regulats en les lletres B), E) i F) de l´apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es
concediran, quan procedeixi, a instància de part.
5. L´aplicació de l´exempció de la lletra I) de l´apartat 1 anterior estarà condicionada a que l´entitat
comuniqui a l´ajuntament que s´ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits
establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Article 5è. Bonificacions i reduccions obligatòries i potestatives
A) obligatòries
1. A l´empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives,
gaudiran d´una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i
confederacions, així com les societat agràries de transformació.
2. Els que iniciïn l´exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d´una bonificació del 50 per
100 de la quota corresponent, durant els cinc anys d´activitat següents a la conclusió del segon
període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l´exempció prevista en l’article 82.1.b de la LRHL
2/2004
B)Potestatives
a) Una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent, per als qui iniciïn l'exercici de qualsevol
activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d'activitat següents a la
conclusió del segon període impositiu d'exercici d'aquella.
L'aplicació de la bonificació requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota
una altra titularitat. S'entén que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una altra titularitat,
entre d'altres, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
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El període d'aplicació de la bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l'exempció que preveu el paràgraf b) de l'apartat 1 de l'art. 82 de Llei.2/2004 LRHL
La bonificació s'aplica a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient
que estableix l'art. 86 i modificada, si s'escau, pel coeficient que estableix l'art. 87 d'aquesta Llei. En
el cas que sigui aplicable la bonificació a què al·ludeix el paràgraf a) de l'apartat 1 anterior, la
bonificació que preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar la bonificació del dit
paràgraf a) de l'apartat 1.
b) Una bonificació per creació de llocs de treball del 50 per cent de la quota corresponent, per als
subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva
plantilla de treballadors( de l’empresa del terme municipal) amb contracte indefinit durant el
període impositiu immediatament anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el
període anterior a aquell.
L'ordenança fiscal pot establir diferents percentatges de bonificació, sense excedir el límit màxim que
fixa el paràgraf anterior, en funció de quin sigui l'increment mitjà de la plantilla de treballadors amb
contracte indefinit en còmput global de jornada complerta
Per la creació d’un 10 % llocs de treball indefinits nous sobre la plantilla existent 10%
Per la creació de 20% llocs de treball indefinits nous sobre la plantilla existent

20%

Per la creació de 30% llocs de treball indefinits nous sobre la plantilla existent 30%
Per la creació de 40%llocs de treball indefinits nous sobre la plantilla existent 40%
Per la creació de 50% o més llocs de treball indefinits nous sobre la plantilla existent 50%
Caldrà per la seva justificació la presentació dels documents acreditatius de la plantilla existent de
l’any anterior i les altes a la seguretat social dels nous contractes.
La bonificació s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a què es refereixen
l'apartat 1 de l’article (88.1 de la LLHL) i el paràgraf a) anterior.
Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4è i 5è d´aquesta
ordenança amb caràcter pregat s´han de presentar, juntament amb la declaració d´alta en l’impost, a
l´entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d´anar acompanyades de la documentació
acreditativa. L´acord pel qual s´accedeixi a la petició fixarà l´exercici des del qual el benefici s´entén
concedit.
2. Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes
des de l´inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de
l´acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per la gaudiment de
l´exempció.
3. Les reduccions regulades en els apartat 3 i 4 de l´article anterior es concediran per l´Ajuntament a
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sol·licitud dels contribuents afectats. L´acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i
inclourà, si s´escau, el reconeixement del dret a la devolució de l´import reduït.
Article 7è. Quota tributària.
1. La quota tributària serà la resultant d´aplicar a les tarifes de l´impost, el coeficient de ponderació i
situació regulats en els articles 8è i 9è d´aquesta Ordenança, així com les bonificacions regulades a
l´article 5è anterior.
Article 8è. Coeficient de ponderació
D´acord amb el que preveu l´article 86 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
2/2004 , sobres les quotes municipals fixades en les tarifes de l´impost s´aplicarà, en tot cas, un
coeficient de ponderació, determinat en funció de l´import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu, segons el quadre següent :
Import net de la xifra de negocis ( euros ) Coeficient ponderació
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33
Més de 100.000.000,00 1,35
Sense xifra neta de negoci 1,31
Als efectes de l´aplicació d´aquest coeficient, l´import net de la xifra de negocis del subjecte passiu
serà el corresponent al conjunt d´activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d
´acord amb allò previst en l’article 82.1.c de la Llei 2/2004 TRLRHL
Article 9è. Coeficient de situació
1. Als efectes del que preveu l´article 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
2/2004, les vies públiques d´aquest municipi es classifiquen en 3 categories fiscals.
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades en les categories fiscals següents, seran
considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de
l´any següent a aquell en què el Ple d´aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l´article 8è d´aquesta
ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es
realitza l´activitat econòmica, s´estableix la taula de coeficients següents:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES (Índex de carrers)
CATEGORIA

FISCAL

DE 1A

2A

2A
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LES VIES
COEFICIENT APLICABLE

1,10

1,50

2,30

RELACIÓ DE CARRERS EN C. Reguer,

Polígon industrial de La resta de carrers

FUNCIÓ

Niubó,

del municipi no

Camí de la Creu,

inclosos en la

Colònia Pernau

categoria 1A i 2A

DE

CATEGORIA FISCAL

LA C. de la Fulla,
Barri de la Creu

Article 10è. Període impositiu i meritació.
1. El període impositiu coincideix amb l´any natural, excepte quan es tracta de declaracions d´alta;
en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l´activitat fins al final de l´any natural.
2. L´impost s´acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductible, excepte
quan es tracti de declaracions d´alta, quan el dia del començament de l´activitat no coincideixi amb
l´any natural, en el qual cas les quotes es calcularan proporcionalment al número de trimestres
naturals que manquin per acabar l´any, inclòs el de començament de l´exercici de l´activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament de l´exercici de l´activitat, les quotes seran prorratejables
per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els
subjectes passius podran sol·licitar la devolució de l apart de la quota corresponent als trimestres
naturals en els que no s´hagués exercit l´activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en el supòsits de fusions, escissions i aportacions
de branques d´activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l´Impost sobre societats, les declaracions d´alta i baixa que hagin de presentar
respectivament les entitats que iniciïn i cessin l´exercici de l´activitat, produiran efectes a partir de
l´1 de gener de l´any següent a aquell en el qual es produeix la fusió, escissió o aportació de branca
d´activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l´any en el qual tingui lloc l´operació no
procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els
quals aquestes entitats hagin fet efectivament l´activitat.
3. En el cas d´espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles
celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les
alienacions, respectivament.
Article 11è. Règim de declaració i d´ingrés
1. És competència de l´Ajuntament la gestió tributària d´aquest impost, que inclou les funcions de
concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions per determinar els deutes
tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s´interposin contra
aquest actes, i actuacions per la informació i assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l´Ajuntament, els interessats poden formular
recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d´un mes a comptar des de :
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d´ingrés directa.
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b) El dia següent al de finalització del període d´exposició pública del corresponent padró, en el cas
que el tribut s´exaccioni mitjançant padró.
3. La interposició de recursos no paralitza l´acció administrativa de cobrament, excepte en el cas de
que en el termini previst per interposar el recurs, l´interessat sol·liciti la suspensió de l´execució de
l´acte impugnat i acompanyi garantia suficient.
En casos excepcionals, l´òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense
presentació de garantia, en el cas que el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o
demostri fefaentment l´existència d´errors materials en la liquidació que s´impugna.
4. Les liquidacions d´ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament general
de recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s´hagi efectuat l´ingrés s´iniciarà la via
de constrenyiment i s´aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària.
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des del dia següent al venciment del deute en
període voluntari fins a la data del seu ingrés, i l’interès s´aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el
recàrrec de constrenyiment.
El tipus d´interès serà el vigent al llarg del període en què s´acrediti, fixat d´acord amb el que
disposa l´article 58.2.b) de la Llei general tributària.
Article 12è. Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d´Economia i Hisenda, l´Ajuntament o ens al qual hagi delegat aquest
les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d´inspecció de l´impost, que
comprendran la comprovació i investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries procedents i la
notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades dels censos, referit exclusivament als casos
de tributació per quota municipal.
Article 13è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada les normes contingudes a l´article 11è. Seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l´Administració delegada.
2. Quan l´Administració estatal hagi delegat a la Diputació de Girona les funcions de gestió censal,
l´Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries per a mantenir i
actualitzar la matrícula de contribuents, d´acord amb el que disposi la normativa d´aplicació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l´Organisme de Gestió Tributària
s´ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon
als municipis que delegaren les seves facultats.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió
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celebrada .................................., regirà a partir de l’1 de gener de 2016 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.”

Ordenança Fiscal núm. 4
•

Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

A l’article 6è, beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable,
s’afegeixen els punts següents:

“3) Una bonificació del 50 per cent en funció de la classe de carburant que consumeixi el vehicle,
quant a la incidència de la combustió del carburant en el medi ambient.
4) Una bonificació de fins al 50 per cent en funció de les característiques dels motors dels vehicles i
la seva incidència en el medi ambient.(exclusiu per vehicles híbrids i/o elèctrics)”
•

És modifiquen les tarifes anuals de l’article 7è, base imposable, tarifes i quota, següents:

VEHICLES
A) TURISMES
De menys de 8 CVF

23,98 €

De 8 a 11,99 CVF

64,75 €

De 12 a 15,99 CVF

136,69 €

De 16 a 19’99 CVF

170,26 €

Més de 20 CVF

170,26 €

B) AUTOBUSOS:
Menys 21 places

158,27 €

De 21 a 50 places

225,42 €

Més de 50 places

281,77 €

C) CAMIONS:
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil

80,33 €

De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil

158,27 €

De més de 2.999 Kg fins a 9.999 Kg de càrrega útil

225,42 €

De més de 9.999 Kg de càrrega útil

281,77 €

D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals

33,57 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

52,76 €

De més de 25 cavalls fiscals

158,27 €

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARRASTRATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de
càrrega útil

33,57 €

De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil

52,76 €
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De més de 2.999 Kg de càrrega útil

158,27 €

F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors

8,40 €

Motocicletes fins 125 cc

8,40 €

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

14,38 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

28,79 €

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc

57,55 €

Motocicletes de més de 1.000 cc

57,55 €

Ordenança Fiscal núm. 5.

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

És manté el redactat, s’incorporen bonificacions i es redueix el gravamen.
És modifica l’Article 1r. Fet imposable pel següent redactat:
“L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir prèviament la
corresponent llicència d’obres o urbanística o bé presentar una comunicació prèvia o declaració
responsable, s’hagin obtingut o presentat o no les llicències, comunicació o declaració esmentades,
sempre que l’atorgament de la llicència o el control posterior de l’activitat sigui de competència
municipal.”
És modifica l’Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa pel següent redactat:
“1. Es consideren construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació les
següents:
- De revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que no requereixin
projecte.
- Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini públic
així com les desenvolupades per privats amb autorització administrativa prèvia per l’arranjament
de la vorera de la via pública .
- Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats directament relacionades amb la discapacitat acreditada i sempre que doni compliment
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al codi d’edificació i habitabilitat pels diferents nivells recollits en la normativa d’aplicació i obres
destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
- Les obres de trasllat d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o
polígon industrial del municipi.
El Ple de l’Ajuntament pot declarar d’especial interès o utilitat municipal, amb el vot favorable de la
majoria simple dels seus membres, altres construccions, instal·lacions i obres no previstes en aquest
apartat.
2. Es bonificarà la quota de les obres en els termes que s’indiquen:
a) 50 % de la quota tributària en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat d’una activitat
molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o polígon industrial del municipi.
b) 90 % de la quota tributària en les obres següents:
- De revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat públic que no requereixin
projecte.
- Les obres necessàries per a reparació de clavegueram en el tram que afecta l’espai de domini públic
així com les desenvolupades per privats amb autorització administrativa prèvia per l’arranjament
de voreres de la via pública
- Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats directament relacionades amb la discapacitat acreditada i
compliment al codi d’edificació i habitabilitat

sempre que

es doni

pels diferents nivells recollits en la normativa

d’aplicació , obres destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
- La resta de construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
- Construccions, instal·lacions i obres que incorpori l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.
La present restarà condicionada a que la instal·lació per la producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.
Els subjectes passius no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut un requeriment previ per part
de l’Ajuntament.
•

És modifica el tipus de gravamen de l’Article 8è. quedant amb el 3,6%

Ordenança Fiscal núm. 6.

Reguladora de l’Impost sobre l’increment dels terrenys de
Naturalesa Urbana

S’incorporen petites modificacions en el redactat i les bonificacions
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•

S’afegeix un punt a l’Article 3r.- NO SUBJECCIÓ, que passarà a ser el núm.3 i es
re numeren els punts següents:

“3. No és meritarà l'impost en les aportacions o les transmissió de bens immobles efectuades a la
societat de Gestió d’Actiu Procedents de la Reestructuració bancària regulada en la disposició
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució de les entitats
de crèdit ,que s’hagin transferit, d’acord amb l’establert en l'article 48 de la Reial decret 1559 /
2012, el 15 de novembre, que estableix el règim jurídic d'empreses de gestió d'actius.
No es produirà el meritament de l’impost en el moment de les aportacions o les transmissions
realitzades per la Sociedad de Gestió dels actius de la reestructuració de banc, S.A, a les entitats
propietàries directament o indirectament per aquesta empresa en almenys el 50 per cent del capital,
fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat en el moment immediatament anterior a la
transmissió, o com a resultat el mateix.
No es meritarà l'impost en el moment de les aportacions o les transmissions fabricades per la
Sociedad de Gestió d'actius del Banc reestructuració, S.A., o per entitats formades per a complir
amb el seu objecte social, els fons d'actius de banc, referits a la disposició addicional desena de la Llei
/9/2012, 14 de novembre.
No es meritarà l’ impost per les aportacions o transmissions que es realitzin per la Sociedad de
Gestió d'actius procedents de la reestructuració bancària S.A., o per les entitats constituïdes per
aquesta per donar compliment al seu objecte social ,als fons d’actius, previstes a l'apartat 10 de la
disposició addicional desena de la Llei 9/2012 de 14 de novembre
No es meritarà l’ impost per les aportacions o transmissions que es realitzin en els esmentats fons
durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària als Fons, previst en l’aparat 10 de la disposició addicional desena.

En la posterior transmissió de béns immobles s’entendrà que el nombre d'anys que no s'ha aturat a
causa de la transmissió per a les operacions previstes en aquest apartat.
•

Es modifiquen íntegrament els articles 5è i 6è, exempcions, pel següents:

Article 5è.- EXEMPCIONS per actes
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Increments de valor que apareixen com a conseqüència dels actes següents estan exemptes d'aquest
impost:
(a) la Constitució i la cessió de drets de servitud.
(b) les transmissions de béns que estan dintre del perímetre delimitat com a lloc històric-artístic, o
han estat individualment declarats d'interès cultural, com en els llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals demostrar que han fet
obres de conservació, millora o rehabilitació en el càrrec en aquestes propietats. A aquests efectes,
l'Ordenança fiscal han d'establir els aspectes Substantius i formals de l'exempció.
(c) les transmissions presentades per persones particulars en el moment del pagament en espècie de
la residència de la hipoteca de deutor o garant dels mateixos, per a la cancel·lació de deutes garantits
hipoteca caure sobre ell, incórrer amb bancs o qualsevol altra entitat que, d'una manera professional,
realitza la funció de concessió de préstecs o hipoteques.
Les transmissions de l'habitatge que compleixen els requisits anteriors, fets a les execucions
hipotecàries notarials o judicials també n'estan exempts.
Per tal de gaudir del dret a l'exempció es requereix que el deutor o avalador transferint o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar no disposi en el moment d'evitar l'alienació de l'habitatge,
altres béns o drets suficients satisfer tots el deute hipotecari. Es presumirà l'acompliment d'aquest
requisit. Tanmateix, si després es comprovés el contrari, es girar la liquidació Tributària
corresponent.
A aquests efectes, es considerarà residència habitual aquella en que hagi estat empadronat el
contribuent sense interrupció, com a mínim dos anys abans de la transmissió o des del moment de
l'adquisició si aquest període és de menys de dos anys.
Respecte el concepte de la unitat familiar, s'aplicarà el disposat en el Llei 35/2006, de 28 de
novembre, IRPF i modificació parcial dels Impostos sobre societats, la renda de no residents i sobre el
capital. A aquests efectes, es proveeix amb el matrimoni de la parella de fet legalment registrada.
Pel que fa a aquesta exempció, no serà aplicable segons l'article 9(2) d'aquest Llei .
Article 6è.- EXEMPCIONS per subjectes
2. Així mateix, estan exempts d'aquest impost als corresponents increments de valor quan
l'obligació de satisfer recau sobre les següents persones o entitats:
(a) l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals, que pertany al municipi, així com organismes
autònoms de l'Estat i entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i les
entitats locals.
(b) El municipi de la imposició i altres entitats locals que integren el municipi, així com seves
respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg a organismes autònoms de l'estat.
(c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benefico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mútues de benestar social regulades en la Llei
30/1995, de 8 de novembre, gestió i supervisió de les assegurances privades.
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e) els titulars de concessions administratives reversibles respecte a relatives a aquestes terres.
f)La Creu Roja Espanyola
(g) les persones o entitats a favor del qual la exempció tractats o convenis internacionals ha estat
reconegut.
•

Es modifica el tant per cent de bonificació de l’apartat b) de l’article 13è.BONIFICACIONS A LA QUOTA, pel de 95% i s’afegeix un punt i apart al final
de l’article, segons el redactat que segueix:

“La present bonificació te caràcter pregat i caldrà que siguin declarades d’interès o utilitat pública
municipal en el que concorrin circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
llocs de treball que justifiquin la seva declaració.
Caldrà sigui aprovada pel Ple amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Ordenança Fiscal núm. 9

Reguladora de la taxa dels serveis de cementiri

Es detallen petits conceptes per tal d’aclarir alguns punts de la seva definició
•

S’afegeix en el punt 1 de les tarifes de l’Article 6è.- BASE IMPOSABLE I
QUOTA, “50 anys” i es modifica l’últim punt i a part d’acord amb la següent
proposta:

“Les concessions a perpetuïtat s'atorgaran d'acord a la Ordenança reguladora del servei, establint
que la concessió administrativa a perpetuïtat és de 50 anys”
•

Al final

de l’Article 9è.- REMISSIÓ NORMATIVA, s’afegeix la disposició

següent:
“ Disposició addicional I
En les matèries no previstes expressament en aquesta ordenança s’estarà al que preveu el reglament
de policia mortuòria vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL II
Liberalitzats els serveis funeraris pel Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents
de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica; aprovada a Catalunya la Llei
2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i entrada en vigor l'Ordenança general de serveis
funeraris de l'Ajuntament de Campdevànol, totes les referències efectuades en el text d'aquesta
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Ordenança a la l'empresa adjudicatària dels serveis funeraris d'aquesta localitat, s'entendran
realitzades a les empreses de serveis funeraris que disposin de la corresponent llicència municipal.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. Les concessions definitives existents atorgades amb anterioritat a la vigència del Reglament de
policia sanitària mortuòria de 1974 (20 de juliol de 1974) conservaran el seu règim particular sens
perjudici que l'Ajuntament pugui procedir a la revisió d'ofici de les mateixes mitjançant la
corresponent i justa indemnització econòmica, i mitjançant el procediment regulat al títol VII de la
Llei 30/92, de 26 de novembre . Les posteriors a aquella data s'entendran atorgades pel termini
màxim de les concessions i contractes de l'Administració Local que fos vigent en el moment de
l'adjudicació. Transcorregut aquest termini, serà d'aplicació el règim previst en aquesta Ordenança
en finalitzar les concessions de sepultures o llurs pròrrogues.
2. Des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no es concediran concessions temporals o
d'arrendament en el Cementiri municipal que no siguin les definides per el propi ajuntament com
d’arrendament temporal, no podent passar per concadenació d’arrendament més del que estableixi en
el seu moment la llei sobre concessions administratives (50 anys).
Excepcionalment es podrà concedir arrendaments pel termini màxim de dos o cinc anys, si la causa
de la mort representés un perill sanitari, i en els supòsits en què el nínxol on s'hagués d'efectuar la
inhumació no es pogués obrir per no haver transcorregut el termini reglamentari des de l'anterior
sepeli. Un cop transcorregut el termini concedit en l'arrendament, el titular haurà de sol·licitar el
trasllat de les restes.”
Ordenança Fiscal núm. 10

Reguladora de la taxa del servei de control sanitari de
gossos domèstics

•

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5è, exempcions i bonificacions d’acord amb la
proposta que segueix:

“2.- S’estableixen bonificacions del 50% de la quota tributària en els casos següents:
Per a gossos d’arrossegar trineus o d’altres esports (excepte caça), sempre que la seva participació
sigui imprescindible per a la pràctica de l’esport, els seus titulars comptin amb la llicència federativa
i l’assegurança corresponent, i estiguin albergats permanent en instal·lacions ubicades fora de la
zona urbana.
•

Es canvia el tan per cent de bonificació, en la bonificació ja prevista, d’acord amb
la proposta que segueix a continuació:

“3- S’estableix una bonificació del 70% de la quota tributària en els casos següents:
_

Per a gossos albergats permanentment en cases de pagès, dedicats a la guarda
d’instal·lacions i companyia dels titulars de l’explotació agrària, o gossos d’atura de ramats.
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_

Per als gossos de caça que els seus titulars comptin amb la llicència i l’assegurança
corresponent, i estiguin albergats permanent en instal·lacions ubicades fora de la zona
urbana.”

S’aprova
Vots a favor: 7 del grup municipal de CiU
Vots en contra : 2 del grup municipal de MES i 1 del grup municipal de la CUP
Abstencions : 1 del grup municipal d’ERC
Intervencions :
El senyor Sergi Corbatera i Jorge exposa els fonaments que han inspirat els canvis de les
ordenances que es modifiquen, advertint que aquestes no són totes i que responen a la
voluntat que entrin en vigor a data 1.1.2016 atès el seu caràcter. Es corresponen amb els
diferents impostos, l’ordenança general de recaptació i dues taxes.
Els fonaments que han inspirat les diferents modificacions han estat
1- Adequació normativa i de redactat
2- Voluntat de promoure la implantació de noves empreses i beneficis per la creació
de nous llocs de treball
3- Voluntat de equilibrar el municipi en alguns aspectes a la resta de municipis de
l’entorn d’iguals característiques .
4- Nova regulació de bonificacions i trasllat d’algunes al marc de subvencions sota
criteris d’àmbit social i econòmic que es podran veure en el següent punt de
l’acord.
El regidor explica les modificacions i variacions que s’han introduït en cada una d’elles i
fonamentant el criteri d’acord amb els 4 punts exposats anteriorment.
Destaca el canvi dels diferents escalonats de l’IVTM fruit de la convicció que aquest
impost no respon a un impost de luxe pel que no es correspon gravar amb excés el major
CV dels vehicles. S’ha procedit a equiparar la quota de l’impost
rebaixant-los , tal i com també s’ha fet en altres municipis

en alguns d’ells

de característiques similars a

Campdevànol i adequant-los en imports a altres de la comarca atès el municipi era el que
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estava més per sota de tots ells. Amb la present modificació les diferencies amb els altres
municipis es rebaixen però es continua estant per sota.
També s’han introduït bonificacions per els vehicles “ ecològics”.
Per altre banda destaca la creació d’un nou coeficient de categoria fiscal de via a l’import
de IAE per tal d’afavorir la implantació de noves empreses en aquells espais habilitat
pròxims al poble però que no es troben al centre . La incorporació de bonificacions fiscal
per empreses de nova implantació i per la creació de nous llocs de treball en la que s’ha
establert un esgraonat que permet accedir en igualtat de condicions a totes les empreses
independentment del seu volum.
En l’impost de ICIO, s’ha rebaixat el coeficient per tal d’assimilar-lo a la resta de municipis.
El municipi el tenia situat el límit màxim permès per la llei. Creiem que aquesta baixa
també ajudarà a fomentar l’activitat. La resta responen a adequacions normatives i en
l’ordenança de gossos per peticions formulades per entitats que estimem oportunes i
ajustades.
El regidor el senyor Lluis López del grup municipal de MES : Dona les gràcies per haver
estat citats en una reunió de treball de les ordenances, una única sessió que ha estat
insuficient i que insta a poder continuar fent de forma més continua. Manifesta que en
referència a les taxes estarien d’acord però votaran en contra atès que en el tema dels
impostos estem en desacord. Exposa que creuen desmesurat i poc ajustat l’esgraonat que
s’ha fet dels vehicles atès que els vehicles amb major CV i que impliquen una major
capacitat econòmica s’han rebaixat i comparativament els vehicles amb menys CV pagaran
més. Per altre banda els remolcs, camions....vehicles bàsicament d’empresa en resulten
gravats en excés, un efecte contradictori amb els fonaments que el regidor ha exposat de
creació d’empresa i facilitats per aquest.
No hem trobat que el fonament de la creació d’una tercera categoria fiscal en l’IAE tingui
un estudi econòmic que avali que així serà així.
El regidor el senyor Jaume Gracia Anglada regidor del grup ERC: Manifesta que no li
semblen amb criteri general malament les modificacions introduïdes a les ordenances ,
no obstant voldríem que s’aclarís com s’aplicaran els criteris del IAE per la creació de
nova empresa.
En referència a les diferents accions adoptades per al foment i creació de llocs de treball,
com la nova categoria del IAE, ens sembla molt oportuna en un moment en que les
empreses estan fent un gran l’esforç per tirar endavant.
En les bonificacions del IBI estem d’acord amb les modificacions introduïdes.
No obstant, en l’import de vehicles no estem d’acord.
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La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP : exposa que votaran en
contra , tot i que en algunes estan d’acord, en altres com la de vehicles no els sembla just ni
coherent amb el criteri exposat de foment de l’empresa que els tractors, autobusos, i
camions en resultin gravats.
L’alcalde el senyor Joan Manso i Bosoms exposa que es va fer una reunió prèvia a més de
la comissió informativa en que els regidor podien haver aportat les seves consideracions i
aportacions . Les modificacions introduïdes no tenen al seu criteri contingut de debat però
veu que el que més els preocupa és la modificació de l’escalat de l’IVTM.
Exposa un resum de les modificacions introduïdes en les diferents ordenances i es centra
en l’explicació del IVTM, exposant que :
1- S’han assimilat als criteris dels trams a d’altres municipis d’iguals característiques
que Campdevànol com és el cas de Sant Joan de les Abadesses on governa un
equip socialista i per altre banda s’ha intentat situar-se en la banda baixa però més
pròxima del resta de la comarca.
2- Entén que el criteri utilitzat és de component ideològic , i que obeeix

al fet

d’entendre que aquest impost no grava la riquesa sinó la circulació dels vehicles.
El regidor

Sergi Corbatera del grup municipal del

CiU defensa les modificacions

introduïdes i explícitament argumenta el criteri del vehicles en el sentit que si el que es
vol gravar és la riquesa hi ha altres àmbit per fer-ho , com la renda al patrimoni ..
La regidora Núria López del grup municipal de MES: exposa que els vehicles de més CV
són els de més valor econòmic i per tat el seu propietari quan en fa l’adquisició es
coneixedor que les reparacions i impostos seran acords amb l’import d’adquisició i per tant
en la seva capacitat econòmica.
El senyor Jaume Gracia del grup municipal d’ERC exposa que la defensa de l’impost no té
sentit en la comparativa amb altres municipis, cal argumentar-ho en els propis fonaments i
aquest és el seu posicionament en aquest sentit.
La discussió es centra en la defensa dels seus criteris per part dels diferents grups
municipals.

2.1.1 Proposta de modificació del Reglament regulador d’atorgament de subvencions.
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Motivació de la proposta
En data 27 d’octubre de 2008 al BOPG núm.207 i al DOGC 5263 de data 21 de novembre
de 2008 l’ajuntament de Campdevànol va publicar l’edicte amb el text definitiu íntegre
del Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions de l’ajuntament de
Campdevànol.
Vist que la situació de crisis ha fet necessari establir els criteris per a l’atorgament dels
ajuts socials, emergència i de les subvencions en matèria d’ajuts social amb criteris
d’atorgament directe i sota criteris d’igualtat i transparència .
Es proposa l’establiment i inclusió al reglament dels criteris d’atorgament d’aquestes
subvencions amb caràcter directe i que es formulen en 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 Llei 38/2003 de 17 de novembre , general de subvencions, la Llei 12/2007, d’11
d’octubre de definició de les funcions dels serveis socials basics, la Llei 13/2006 de 27 de
juliol, reguladora de les prestacions d’urgència socials i el Decret 27/2003 regulador dels
serveis socials d’atenció primària.
D’acord amb l’article 55 i 66 del mateix Decret, s’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 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;
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de subvencions de
l’ajuntament de per tal d’incloure i/o modificar el text en els següents paràgrafs en l’article
5è que quedarà redactat com consta a continuació :
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Article 5. Procediments: Concurs i adjudicació directa
1. En general les subvencions s'atorguen prèvia convocatòria pública en règim de
concurrència competitiva.
2. No obstant, poden atorgar-se per adjudicació directa en els casos següents:
a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l’entitat, en els termes
recollits en els convenis i en aquesta ordenança.
b) Aquelles l'atorgament o quantia de les quals estigui imposada a l'administració per
norma de rang legal.
c) Les que siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte,
contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència
d) Les que pel seu caràcter personalíssim facin impròpia la realització de concurs
e) Les compreses en l’assistència social.
En aquest supòsit s'haurà de justificar a l'expedient el compliment de les condicions
següents:
- Que l'entitat demandant de les subvencions fos l'única de la població que "de facto" pugui
portar a terme l'activitat subvencionable
- Que l'activitat per la qual es demana la subvenció no estigui compresa en cap de les
activitats definides a les bases de convocatòria de concurs que s'hagin aprovat per a cada
programa
- Que l'import màxim d'aquesta subvenció sigui de 1.500 €.
L’adjudicació directa de subvencions podrà articular-se, si s’estima convenient, a través
d’un conveni que haurà de contenir com a mínim :
a) Els objectius que es pretenen.
b) Els compromisos assolits per ambdues parts: la col·laboració es podrà considerar des
del seu vessant tècnic, econòmic o bé podrà tenir caràcter mixt.
c)

Termini de duració del conveni de col·laboració.

d) Mesures de garantia que sigui precís constituir a favor de l’òrgan administratiu
concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.
e) Condicions d’entrega dels fons concedits a l’entitat beneficiària.
f)

Forma de justificació per part del beneficiari del compliment de les condicions per
l’atorgament de les subvencions.

g) Termini i forma de presentació de les justificacions de les subvencions adoptades pel
beneficiari.
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h) Obligació de reintegrament dels fons en cas d’incompliment dels requisits i obligacions
establertes per la seva concessió.
El conveni de col·laboració no podrà tenir una termini de vigència superior a quatre anys,
si bé podrà preveure’s en el mateix la seva modificació i la seva pròrroga per mutu acord
de les parts abans de la finalització d’aquell, sense que la duració total de les pròrrogues
pugui ser superior a la vigència del període inicial i sense que, en conjunt, la duració total
del conveni de col·laboració pugui excedir de sis anys
Règim específic dels procediments de l’article 5.e SUBVENCIONS D’ASSISTÈNCIA
SOCIAL
Apartat 1.- Objecte
1.1. L’objecte d’aquest ARTICLE és la regulació de l’atorgament d’ajuts econòmics
D’ASSISTÈNCIA social que atorga l’Ajuntament de Campdevànol
1.2. La base de la regulació legal d’aquest es troba en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de
definició de les funcions dels serveis socials basics, la Llei 13/2006 de 27 de juliol,
reguladora de les prestacions d’urgència socials i el Decret 27/2003 regulador dels serveis
socials d’atenció primària.
1.3. Els ajuts econòmics estan destinats per una banda a garantir les necessitats bàsiques de
les persones, i per una altra a donar suport temporal a situacions sobrevingudes, sempre
que aquestes es puguin vincular a un pla de millora.
Apartat 2.- Finalitat dels ajuts
2.1.La destinació del ajuts econòmics és fer front a una situació de necessitat que impedeixi
a les persones afectades de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o
per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de
convivència a la qual pertany.
2.2. Les despeses essencials a què poden ser destinats els ajuts son les següents:
• Productes bàsics de primera necessitat
• Despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua, gas..)
• Despeses d’allotjament temporal
• Despeses relacionades amb l’educació dels menors i en l’atenció a menors en situació de
risc
• Despeses relacionades amb l’atenció sanitària
• Qualsevol altra despesa de naturalesa anàloga que l'equip de serveis socials consideri
com a essencial.
Apartat 3.- Persones beneficiàries
Podran beneficiar-se d’un ajut social a càrrec del pressupost municipal de l’Ajuntament de
Campdevànol les persones en que concorrin conjuntament les circumstàncies següents:
a) Les persones que acreditin trobar-se en situació de necessitat, en superar la puntuació
mínima establerta segons els barems econòmic i social que s’adjunten en annex.

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

b) Les persones en situació de necessitat acreditada que visquin i estiguin empadronades
al municipi de Campdevànol des d’almenys sis mesos abans de sol·licitar l’ajut.
Quedaran exclosos d’aquest requisit aquells casos d’extrema necessitat prèvia valoració de
Serveis Socials.
Apartat 4.- Quantia dels ajuts econòmics
4.1.Les despeses presentades pels sol·licitants han de ser prèviament qualificades com a
essencials per l’equip de serveis socials, determinant-ne l’import subvencionable.
4.2. La quantia de l’ajut es determinarà aplicant sobre l’import subvencionable el
percentatge que resulti de la puntuació conjunta obtinguda segons els barem econòmic i
social
4.3. La concessió de l’ajut queda subordinada en tot cas a la disponibilitat en el pressupost
municipal de crèdit adequat i suficient.
Apartat 5.- Obligacions dels beneficiaris
Les persones beneficiaries d’ajuts econòmics hauran d’establir un Pla de millora de la seva
situació i s’hauran de comprometre a participar en les accions que s’engegui des de
l’Ajuntament de Campdevànol o des de qualsevol altre administració per tal d’afavorir la
seva inserció laboral.
Apartat 6.- Procediment d’atorgament dels ajuts
6.1. Sol·licitud S’ha de presentar en el registre general, una sol·licitud en model
normalitzat que s’adjunta en annex , acompanyada de la documentació següent:
• DNI, NIE
• Certificat empadronament i convivència
• Justificant dels ingressos de la unitat familiar: nòmines, prestacions d’atur, declaració de
renta, pensions etc.
• Informe de Vida laboral
• Despeses de l’habitatge: rebut de lloguer o hipoteca
• Justificants de despeses extraordinàries per la cobertura de necessitats bàsiques.
• Certificat de béns.
•Justificació de la situació familiar i dels membres computables: monoparental,
discapacitats, persones dependents, llibre de família sentències de separació, divorci,
reclamació de pensió d’aliments etc.
• Justificant de la demanda
Els Serveis Socials municipals poden sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que
considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o
econòmica.
6.2. Procediment
6.2.1. Informe-proposta de l’equip d’atenció social.
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L’atorgament d’un ajut econòmic requerirà d’una prospecció de la situació suficient del o
la professional de referència, amb caràcter previ, consistent en:
•

Elaborar un diagnòstic de la situació.

•

Explorar i aplicar els ajuts externs disponibles en altres institucions o entitats.

•

Establir un pla de treball amb la participació i compromís de la persona o família
implicada.

El tècnic o tècnica que proposi un ajut econòmic haurà d’elaborar un informe tècnic on
consti que s’ha fet la prospecció pertinent, el pla de treball i compromisos acordats,
l’import de l’ajut proposat i el concepte pel qual se si dona. Ha de quedar recollit a
l’expedient familiar de treball la prospecció que s’ha portat a terme amb totes les dades
obtingudes.
6.3. Resolució
La competència per a l’atorgament de l’ajut s’atribueix a la Junta de Govern Local. No
obstant això, excepcionalment, podran ser atorgats per l’Alcalde, si la urgència del cas no
permet ajornar la decisió fins a la propera reunió de la Junta de Govern Local.
Apartat 7.- Acceptació, pagament i control
7.1. A efectes del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, els ajuts han
de ser acceptats pels beneficiaris.
7.2. Els ajuts es pagaran preferentment als subministradors dels serveis o dels productes de
primera necessitat. El beneficiari haurà de permetre que l’Administració comprovi que la
quantitat atorgada s’apliqui a la finalitat i a les activitats motiu de l’ajut.
Apartat 8.- Normativa d’aplicació supletòria
Per a tot allò no previst en aquest article i en la normativa anteriorment esmentada en
l’article 5.2, els buits i dubtes que puguin presentar-se es resoldran aplicant supletòriament
les disposicions següents: a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b)
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions c) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
ANNEX: 1.- BAREMACIÓ ECONÒMICA (màxim 50 punts)
1.1.- Es calcularà a partir de la renda disponible de la família (els ingressos bruts mensuals)
1.2.- Es descomptarà un màxim de 300 euros del lloguer o hipoteca de la vivenda habitual
1.3.- S’afegirà 1 membre més en el cas de tractar-se de famílies monoparentals i amb algun
membre amb certificat de disminució
1.4.- IPREM de l’any en curs o anterior ( indicador públic de renda d’efectes múltiples)
Any xxxxx: IPREM € (TAULA 1)
Núm. Persones

Percentatge

1

90%

Import €
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2

50%

3

33%

4

25%

5

10%

6

10%

7

+10%

8

+10%

9

+10%

TAULA DE CÀLCUL PER A LA BAREMACIÓ ECONÒMICA (TAULA 2)
INTERVAL IMPORT DE LA

PUNTUACIÓ

RENDA DE MANTENIMENT

ECONÒMICA

Fins a 40€

50

De 41€ a 80€

40

De 81€ a 120€

30

De 121€ a 160€

20

De 161€ a 190€

10

De 191€ a 220€

5

> 221 €

0

BAREMACIÓ SOCIAL (màxim 50 punts) (TAULA 3)
Indicadors

Puntuació social

Familiars

5 punts

•

Separació recent de la parella,
manca de normes, hàbits, mala
administració, relacions familiars
conflictives, etc...

•

altres

Situació de risc social pels menors
•

absentisme escolar

•

negligència/abandonament

•

alimentació insuficient

•

·maltractaments familiars

10 punts
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Dificultats socials per motius de salut
•

drogodependències/ludopaties

•

salut mental

•

malalties orgàniques greus

•

minusvalidesa d’algun membre

10 punts

de la unitat familiar
•

altres

Que el recurs acompanyi d’acompliment

10 punts

del pla de treball
Condicions precàries de l’habitatge
•

amuntegament

•

desnonament

•

altres

5 punts

Famílies en seguiment de serveis socials

5 punts

Atur d’algun membre principal de la

5 punts

família
Família nombrosa o monoparental

5 punts

Família amb menors en acolliment

5 punts

3.- Es podran demanar ajuts econòmics municipals (beques) els casos que compleixin els
requisits descrits més amunt i superin els 25 punts, d’un màxim de 100 punts, obtinguts de
la suma de la baremació social i la baremació econòmica

De 0 a 25 punts

No té dret a l’ajut

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 Consorci de Benestar social del Ripollès per al seu
coneixement.
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S’aprova per unanimitat
Intervencions:
El senyor alcalde Joan Manso i Bosoms explica que la modificació és fruit de l’adequació
legal del contingut extret de l’ordenança núm.1 fiscal de gestió de tributs i el seu trasllat
al marc de subvencions en la present ordenança. S’ha aprofitat per donar-li el format i
l’articulat necessari per tal que doni resposta a les necessitats dels ciutadans sota criteris
econòmics i socials que avaluaran els tècnics de serveis socials.
2.2 Proposta d’aprovació definitiva i resolució d’al·legacions de l’acord d’aprovació de la
modificació de crèdits de les indemnitzacions per assistència de regidors a actes col·legiats
i de l’assignació als partits polítics
En referència a les al·legacions presentades a les bases d’execució del pressupost aprovades
provisionalment en la sessió plenària de data 1.7.2015 i en període d’informació pública
per el senyor Lluís López Lafuente, regidor i portaveu del Grup Municipal MES,
Moviment d’Esquerres a Campdevànol, mitjançant escrit al registre d’entrada de data 30
de juliol 2015 i núm, 1189 , en que al·leguen:
1-Increment desmesurat , irracional i injust
2-Manifesta il·legalitat de la regulació dels requisits per meritar indemnització per
assistència.
Per ordre de l’Alcaldia, i en virtut de l’establert en el Real Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, por el que se regula el règim jurídic dels funcionaris de la Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional es va emetre informe de secretaria intervenció en
data 12 d’agost de 2015.
Fonaments de Dret
-

Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d'
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals –ROF.

-

Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , RDL 2/2004

-

RD 500/1990 de 20 d’abril , pel que es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de
pressupostos Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de las Bases de Règim Local

-

Real Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril text Refós de la Llei municipal i de règim
local
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-

Llei 27/2013, de 27 de desembre , de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local –LRSAL.

Primer El regidor està legitimat conforme l’article 63 LRBRL.
En data 1.7.2015 els regidors en nom i portaveu del grup MES que van votar en
contra en l’acord de Ple en aquest punt, han presentat al·legacions dins el termini
d’informació pública de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost ( punt
16.2 de l’ordre del dia corresponent als apartats d’indemnització dels regidors
per assistència al Ple i les JGL )
Segon En referència al punt 1 de l’al·legació referent a l’ Increment desmesurat ,
irracional i injust i la impossibilitat que l’increment del pressupost i de les seves
bases d’execució de l’ajuntament superi el 3.7% del IPC de maig de 2011 al 2015 .
Les indemnitzacions que poden percebre els membres de la Corporació per
assistència als les sessions dels òrgans col·legiats es troba regulada en els articles
75 LRBRL i l’article 13 del ROF i estableix:
o

Només els membres que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial tenen dret a indemnització per assistència

o

És necessària la concurrència efectiva

a les sessions

dels òrgans

col·legiats de la Corporació del que formen part, requerint-se que
siguin òrgan col·legiats de la corporació i pels que hagin estat
nomenats com a membres dels mateixos.
o

La quantia d’aquest percepció caldrà que sigui aprovada pel Ple.

La normativa exposada no fa referència en cap apartat a normativa específica de
determinació quantitativa de l’import per assistència .
D’acord amb la disposició addicional 90 de la Llei 22/2013 de LPGE

Disposició

Addicional Nonagèsima. Règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals
“De conformitat con lo previsto en el art. 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local EDL 1985/8184, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y considerando lo
dispuesto en el art. 22 de la presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de
las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a
los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación
de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su población:
Habitantes

Referencia

Más de 500.000

100.000 euros
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300.001 a 500.000

90.000 euros

150.001 a 300.000

80.000 euros

75.001 a 150.000

75.000 euros

50.001 a 75.000

65.000 euros

20.001 a 50.000

55.000 euros

10.001 a 20.000

50.000 euros

5.001 a 10.000

45.000 euros

1.000 a 5.000

40.000 euros

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de aplicación la
siguiente escala, atendiendo a su dedicación:
Dedicación

Referencia

Dedicación parcial al 75%

30.000 euros

Dedicación parcial al 50%

22.000 euros

Dedicación parcial al 25%

15.000 euros

AÑADIDO por art.11.3 de RDL 1/2014 de 24 enero 2014 el 26/1/2014”
Les retribucions del personal es troben incloses en el capítol I del pressupost de despeses .
D’acord amb la LRHL i la LLei de Bases de Règim local les retribucions del personal de
les AALL serà l’establerta en la Llei de pressupostos de l’Estat, els conceptes i quanties en
ells establertes sense que aquests puguin incrementar-se per qualsevol altre concepte no
recollit en la normativa.
Les indemitzacions per asssitència als òrgans col.legiats es troba en el capítol II de
despeses del pressupost municipal, pel que no es troba sotmesa per la limitació establerta
en la LLei de pressupostos de l’Estat en referència la límit establert per la LPGE a
retribucions del personal al servei de les AAPP.
•

Assistències : Concepte no retributiu, import que ha d’aprovar el Ple i que la seva
percepció correspon a aquells regidors que no tinguin dedicació exclusiva o parcial
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•

Indemnització per raó de servei: Concepte no retributiu que ve determinat per la
despesa real i efectiva .

Els limits de despesa de les AALL es troba regulat en al la Llei d’estabilitat pressupostària
i financera així com en les modificacions introduies per la Llei de racionalitat i sotenibilitat
de les Administracions Locals LRSAL, establint els criteris de límits de despesa en base al
criteri de la regla de la despesa “ regla del gasto”, que l’ajuntament en virtut de la present
modificació de les bases d’execució i la seva corresponent modificació pressupostària no
altera, atès que la modificació per transferència de crèdits al pressupost d’ordinari no tenen
un efecte sobre l’increment de la despesa en aquest nivell ni en el global.
Tercer En referència al punt 2 sobre la Manifesta il·legalitat de la regulació dels requisits
per meritar indemnització per assistència.
D’acord amb l’article 75 bis.3 de la LRBL introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local LRSAL disposa que només els
membres de la Corporació que NO tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran assistències per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació del que formin part, en la quantia senyalada en el Ple .
Correspon al Ple l’aprovació de les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i la
fixació de la quantia de les assistències efectives a les sessions, acord que cal publicar al
BOP de la província.
Si bé es cert, que el paràgraf de la proposta presentada al Ple de data 1.7.2045 establia “
el nombre màxim de sessió amb dret d’indemnització es realitzarà d’acord amb règim de
convocatòries independentment de l’assistència del regidor i/o del caràcter de la sessió
ordinària , extraordinària o urgent fins al límit establert en cada punt”, el sentit de
l’assistència efectiva no era sobre el dret d’indemnització sense l’assistència del regidor, del
que l’ajuntament està plenament d’acord i aplica per assistència efectiva d’acord amb la
Llei, sinó el dret de percepció per assistència efectiva en les 10 primeres sessions
convocades. En cas de no assistència en alguna de les 10 primers sessions , no es tindria
dret a indemnització en l’assistència en alguna altre convocatòria passades les deu
primeres.
Atès que la voluntat manifestada en l’al·legació, es correspon amb la voluntat i la intenció
de la proposta de l’ajuntament, però es cert ,que la redacció del text podia donar peu a
interpretacions diferents , s’estima parcialment l’al.legació en el sentit de variar-ne la seva
redacció i transcriure-la en els següents termes:
Les sessions que tenen dret a indemnització són únicament les 10 primeres convocatòries,
independentment del caràcter d’ordinària, d’extraordinària o urgent,

i per l’efectiva

assistència. L’onzena i posteriors convocatòries, si es donés el cas, no donaran dret a
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indemnització independentment de la concurrència del regidor a les 10 primeres sessions
convocades.
Quart L’article 179.4 del TRLRHL estableix “Les modificacions pressupostàries a què es
refereix aquest article, quan siguin aprovades pel ple, han de seguir les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els arts. 169, 170 i 171 de la Llei.”
Atès el que estableix l’article 169.1 del TRLRHL “Aprovat inicialment el pressupost general,
s'exposa al públic, amb l'anunci en el butlletí oficial de la província o, si s'escau, de la
comunitat autònoma uniprovincial, per 15 dies, durant els quals els interessats els poden
examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. El pressupost es considera
definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi han presentat reclamacions; en cas
contrari, el ple disposa d'un termini d'un mes per resoldre-les.”
Si la modificació afectes el contingut de la proposta inicial , caldria procedir a una
nova aprovació provisional. En cas que el contingut amb error material no
modifiqui el contingut s’incorporarà l’al.legació estimada al text definitiu.
En cas que s’aprovi definitivament, els regidors que votin en contra estaran
legitimats per interposar recurs contenciós administratiu i no seran responsables
dels perjudicis que l’aprovació de l’acord ocasioni al consistori, de conformitat a
l’article 78 LRBRL.
Per tot això, es proposa al Ple
Primer Desestimar la part de l’al·legació formulada en l’apartat segon del present
acord pels fonaments exposats en el mateix, atès que el IPC no actua com límit en
la modificació pressupostària i en les bases d’execució afectades per la proposta de
modificació i conseqüentment de la modificació de crèdit de l’acord de Ple de data
1.7.2015
Segon Estimar parcialment l’al·legació del tercer apartat de la present proposta ,
modificant-ne la seva redacció per a una millor comprensió donant-li el següent
redactat :
Les sessions que tenen dret a indemnització són únicament les 10 primeres convocatòries,
independentment del caràcter d’ordinària, d’extraordinària o urgent,

i per l’efectiva

assistència. L’onzena i posteriors convocatòries, si es donés el cas, no donaran dret a
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indemnització independentment de la concurrència del regidor a les 10 primeres sessions
convocades.
Tercer Atès que la part estimada de l’al·legació no modifica ni el sentit pretès per
la proposat inicial, ni el quantum de la proposta, la seva incorporació implicarà
l’aprovació

definitiva

sense

necessitat

d’una

nova

aprovació

provisional

incorporant-se el nou redactat en la publicació definitiva.
Quart Aprovar amb caràcter definitiu les indemnitzacions per assistència als
òrgans col.legiats que consten en l’acord plenari de data 1.7.2015 introduint la
nova redacció del text de l’apartat segon del present acord.
S’aprova
Vots a favor: 7 del grup municipal de CiU
Vots en contra: 2 del grup municipal de MES i 1 de la CUP
Abstencions: 1 del grup municipal d’ERC
Intervencions:
L’alcalde el senyor Joan Manso i Bosoms, explica que el grup municipal de MES va
presentar al.legacions en el període d’exposició publica a l’acord de modificació
de d’indemnitzacions a les JGL i que ara es dona resposta acceptant parcialment
en l’apartat de modificació del redactat per donar-li una millor comprensió del text
i desestimant la part de l’al.legació que declarà excessiu i injustificat l’increment
per sobre el IPC atès que aquest índex no és d’aplicació en aquest àmbit.
El senyor Lluis López regidor del grup municipal de MES exposa que votaran en
contra tot i que estan d’acord amb el nou redactat donat en la part acceptada , però
que continuen pensant que l’increment del 17% es excessiu i la mesura del IPC
servei de referència.
El senyor Jaume Gracia Anglada del grup municipal d’ ERC demana al senyor Lluis
López del grup municipal de MES que atesos els mots tant durs empreats en la
seva al.legació expliqui com es que en el Consell Comarcal del Ripollès va votar a
favor d’un increment del 80% en les indemnitzacions i aquí li sembla excessiu el
17%, voldríem que ens expliqués quina és la coherència .
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de

la CUP diu

que per

coherència amb la filosofia del seu grup , i en la seva votació en aquest punt en
l’altre plenari votaran en contra.
El senyor Lluis Lopez del grup municipal de MES diu que no té cap inconvenient
en explicar el sentit de la seva diferència de vot , però que ne tot cas correspon al
CCR la seva explicació. Explica que es defensor de la necessitat de retribuir la
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dedicació dels conseller i regidors, però li sembla que ja eren adients les de
l’ajuntament.
Discuteixen sobre aquest punt els regidors de MES i ERC. La senyora Núria López
del Grup MES

explica que amb part acceptada de la seva al.legació el fonament

de l’increment s’esvaeix i per tant no procedeix continuar la discussió, i insta al
regidor d’ERC que

si les indemnitzacions

no li semblen correctes al CCR que

presentin al.legacions com han fets ells a l’ajuntament.
L’alcalde demana es deixi el debat sobre aquest tema .
2.3 Proposta de modificació de la dedicació i retribucions de l’alcaldia
En el Ple d’organització del passat 1.7.2015 es va adoptar l’acord de dedicació i
retribucions de l’alcaldia mantenint el règim i la retribució vigent en la legislatura anterior.
Atès que en data 15.7.2015 l’alcalde el senyor Joan Manso i Bosoms va ser nomenat
President del Consell Comarcal del Ripollès i per tal de poder compatibilitzar els càrrecs
sense que aquests afectin el servei que com alcalde ha vingut prestant d’atenció als vilatans
i l’assumpció de les seves responsabilitats.
La normativa de Règim Local referida a l’Estatut dels membres de les Corporacions Locals
està regulada a:
•

La Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, en el seu text
actual modificat per la Llei 11/99 de 21 d’abril.

•

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.

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals.

•

D’acord amb l’article 75 bis.3 de la LRBL introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de
desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local LRSAL

En tota aquesta normativa es reconeix el dret dels regidors i dels grups municipals a la
percepció de retribucions i/o indemnitzacions. Aquestes quantitats seran percebudes en
l’exercici dels seus càrrecs, pel desenvolupament de les seves activitats i responsabilitats,
en els conceptes i dedicacions legalment reconeguts tot i tenint en compte també les
limitacions quantitatives establertes en la legislació vigent.
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Vista la necessitat de poder prestar al municipi el mateix servei d’assistència i presència
dels càrrecs electes al municipi
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Modificar la dedicació exclusiva de l’Alcaldia aprovada per acord del Ple de data
1.7.2015 passant a una dedicació parcial del 35% de jornada i una retribució d’11. 000 euros
anuals més la seguretat social corresponent.
Segon Atorgar una dedicació parcial del 50% de la jornada a la primera Tinent d’Alcalde
la senyora Dolors Costa Martínez amb una retribució bruta de 14.150 euros anuals més la
corresponent seguretat social.
Tercer Modificar les indemnització per l’efectiva assistència a la Junta de Govern local dels
seus membre passant de 98 € per sessió amb un màxim de 36 sessions l’any aprovades en
el Ple de 1.7.2015 a 117,6 euros per sessió amb un màxim de 36 any per assistència efectiva
a la Junta de Govern local dels seus membre
Quart Modificar la bases d’execució del pressupost del 2015, previstes en l’article 41 de
l’any 2015 per assistència a la Junta de Govern Local d’acord amb la modificació introduïda
en el present acord
On diu
-

Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes
de la Junta de Govern, 98 €/sessió amb un màxim de 36 sessions l’any.

Ha de dir
-

Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes
de la Junta de Govern, 117,6 €/sessió amb un màxim de 36 sessions l’any.

Cinquè.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies
hàbils en compliment del que disposa l'article 169 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.
Sisè Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix sense necessitat de
cap més acord .
Setè TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i Generalitat
de Catalunya."
S’aprova
Vots a favor : 7 del grup municipal de CiU
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En contra: 2 del Grup municipal de MES, 1 del grup municipal d’ERC i 1 del grup
municipal de la CUP
Intervencions
L’alcalde, el senyor Joan Manso i Bosoms explica que la present proposta ve motivada per
el eu nomenament com President del CCR: LRSAL no admet la duplicitat de retribucions
pel que calia procedir a establir

la dedicació de la

jornada laboral de 37.5hores en

ambdues administracions .
La jornada establerta per la CCR és del 65 % ( 30.000euros anys bruts) i a l’ajuntament del
35 % ( 14.000) recordant-los que una cosa és el marc legal i l’altre al dedicació real que és
molt superior.
Per tal de poder continuar prestant el servei als ciutadans i amb la voluntat d’aquest equip
de govern de treballar de forma més col.legiada , s’impulsa la dedicació de la 1a tinent
d’alcaldia la senyor Dolors Costa Martínez que passarà a tenir una dedicació formal del
50% i la part de les indemnitzacions per assistència a òrgans col.legiats que deixarà de
percebre d’uns 4000 euros passaran a reforçar les indemnitzacions del regidors de Junta de
Govern.
De les retribucions que s’han exposat en l’acord poden observar que es genera un excedent
que es capitalitzarà. Remarca que poden observar que tant amb el que percebrà al CCR i
l’alcaldia no supera els límits establert per la Llei per retribucions a l’alcaldia i l’establert
menys per la presidència del CCR, ens al que també representa un estalvi d’uns 11.000
euros respecte les presidències anteriors.
El senyor Lluis López del grup municipal de Mes explica que entén la modificació de la
jornada però no entén el 15% del sobrant de jornada on va a parar i demana si no e spot
passar a despesa social. No obstant adverteix que votaran en contra per coherència amb el
punt anterior.
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC explica que votaran en contra perquè
no

l’alcaldia dona l’esquena al poble, El seu compromís era amb els veïns de

Campdevànol i així els ho va fer saber en la campanya electoral i ara per una diputa del
seu partit vostè només dedicarà 15 hores setmanals al municipi.
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP votarà en contra atès que el
seu partit no entén la duplicitat de càrrecs, i tampoc està a favor de l’increment de les
indemnitzacions que ja estimàvem suficients, tal i com ha fet els conseller de la CUP al
Parlament limitant les seves retribucions a 1600 euros, tot i assumir la mateixa feina que
altres consellers. Demana que els 4000 euros sobrants els informin on van a parar.
L’alcalde retreu que la senyora Baraldés també ostenta dos càrrecs , com a regidora i altre
com a Consellera Comarcal. La senyora Núria López del grup municipal de MES retreu a
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l’alcaldia que el que diu no es veritat atès que la presidència podia renunciar-hi i la senyor
Baraldés no.
L’alcalde respon al senyor Garcia del grup ERC, que li dol el fet que digui que la seva
dedicació al municipi com alcalde és de 15 hores , i li retreu que no l’ha vist en cap dels
actes de la festa major, per tal de comprovar que ell ha estat present a tots i cada un d’ells,
i per tant fent més 15 hores setmanals.
Sap molt bé que una cosa és el % de dedicació en el marc de la Llei i l’altre la dedicació
real, que es manifest que és molt superior.
La dedicació dels alcalde no sempre ha estat retribuïda en aquest municipi, ne un moment
determinat jo ho vaig entendre oportú, perquè crec que es necessari , però altre cosa és al
dedicació que sempre és molt superior.
La senyora Núria López del grup municipal de MES demana com es pot fer encabir la
modificació de les bases amb el límit de 10 sessions i el de 36 anuals. L’alcalde respon que
una parla dels plens i l’altre de JGL
El senyor Jaume Anglada

del grup municipal d’ERC diu que

el seu comentari fa

referència un cop sigui d’aplicació la present modificació.
El senyor Alcalde respon que creu fermament que és beneficiós per al municipi que el seu
alcalde sigui el president del CCR i insta al senyor Jaume Garcia del grup d’ERC que el
segueixi durant una setmana per veure la seva dedicació.

2.4 Proposta aprovació definitiva del Compte General del 2014
Vist el Compte General format de l’exercici 2014, juntament amb tota la seva documentació
annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen d’aquesta
Comissió emès en data 30.7.2015.
Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o
observacions, i que en l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions ni observacions al
respecte.
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ACORD
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PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 de l’ajuntament de
Campdevànol .
SEGON Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i la Sindicatura, tal i com s’estableix en
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
S’aprova per unanimitat
2.5 Proposta de ratificació de l’acord de la JGL d’aprovació de la modificació dels
estatuts de CONGIAC
En data 21 d’agost de 2015 la Junta de Govern local va adoptar l’acord que transcric literal
a continuació
Vist l’acord de la Junta rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya de data 31 de març de 2015 pel qual es modifiquen els seus Estatuts i se
n’aprova el seu text refós.
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres , activitats i Serveis dels Ens locals
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny , estableix que la modificació dels estatuts
dels Consorcis, amb acord previ dels seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada
pels ens, els administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes
formalitats que per a l’aprovació;
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveix dels ens locals
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria
absoluta de membres de la corporació i que juntament a amb els estatuts , s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies en la forma que preveu l’article
160 del mateix Reglament
D’acord amb el que preveu l’article 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril ,
pel que la s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en
relació amb el referit art 313 del Reglament d’Obres , activitats i Serveis dels Ens locals;
Es proposa a la Junta de Govern local:
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Primer: Ratificar l’acord de la junta Rectora del Consorci de Gestió Integral d’Aigües
de Catalunya de 31 de març de 2015 pel qual es modifiquen els articles 6, 8. 9 bis,
11,22,24,29 i la Disposició Addicional segona dels Estatuts del Consorci per a la gestió
Integral d’Aigües de Catalunya , es deixa sense efecte la modificació dels articles 6,
9bis, 11, 222 i 29 i la Disposició addicional segona dels estatuts acordada per la Junta
Rectora en data 19 de novembre de 2014 i s’aprova el seu text refós.
Segon: Ratificar el present acord al proper Ple que es celebri
Tercer: Notificar els present i el de ratificació e l’acord de Ple a al Consorci per a la
Gestió Integral d’aigües de Catalunya ( CONGIAC) als efectes oportuns.
Atès que CONGIAC, sol·licitava la ratificació de la modificació dels seus Estatut pel Ple
municipal d’acord amb ’article 322 del Reglament d’Obres , activitats i Serveis dels Ens
locals aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, que estableix que la modificació
dels estatuts dels Consorcis, amb acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de
ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb
les mateixes formalitats que per a l’aprovació;
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveix dels ens locals
regula que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria
absoluta de membres de la corporació
Es proposa al Ple
Primer Ratificar l’acord d’aprovació de la Junta de Govern Local de data 21.8.2015 en tots
els seus termes tal i com consta en la seva transcripció literal .
Segon Notificar el present acord a CONGIAC als efectes oportuns.
S’aprova amb els vots:
A favor : 7 del grup municipal de CiU, 2 del grup municipal de MES i 1 del grup
municipal d’ERC
Abstencions : 1 vot del grup municipal de la CUP
2.6 Proposta de nomenament i delegació de representació a la Fundació Privada Hospital
de Campdevànol
Havent-se constituït el nou ajuntament en data 13 de juny de 2015, com a conseqüència de
les Eleccions Locals que van tenir lloc el dia 24 de maig d’enguany, el Ple de data 1.7.2015
d’organització municipal va acordar la designació dels representants als diferents òrgans
col·legiats en els que el consistori ostenta representació, designant en l’esmentat
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acord com a REPRESENTANT-MEMBRE DE LA JUNTA RECTORA DEL PATRONAT DE
LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL: el senyor Joan Manso Bosoms, alcalde
de la corporació, d’acord amb els estatuts de la Fundació Privada

Hospital de

Campdevànol en la condició de PATRÓ NAT.
Atès que en data 15.7.2015 el senyor Joan Manso i Bosoms va prendre possessió del càrrec
de President del Consell Comarcal del Ripollès passant a ser patró nat de LA JUNTA
RECTORA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
Atès que l’article 14.3 dels estatuts de la Fundació Privada Hospital de Campdevànol
estableixen que “els patrons nats seran el rector de la Parròquia de Campdevànol, o en el
seu defecte la persona en qui designi el Bisbat de Vic, l’alcalde de l’ajuntament de
Campdevànol i el president del Consell Comarcal del Ripollès , es produeixi una duplicitat
en la persona que ha d’ostentar dues representacions.
Vist el què disposa l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
referent al nomenament de representants en òrgans col·legiats.
Vist l’informe jurídic realitzat per l’assessoria jurídica Bosch-Soler especialitzada en
fundacions privades, que estableix la necessitat que es designi per part d’alguna de els
dues institucions un substitut que actuï de forma permanent en nom de la institució.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Nomenar i delegar la representació de patró nat com a representant de la
Corporació en l’òrgan col.legiat de LA JUNTA RECTORA DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL al senyor Sergi Corbatera Jorge .
Segon Notificar aquest acord als interessats a l’efecte de que en el termini de TRES dies
expressin l’acceptació del nomenament.
Tercer

Notificar igualment l’acord als organismes relacionats als efectes de la seva

composició interna.
S’aprova amb els vots
A favor : 7 del grup municipal de CiU i 1 del grup municipal d’ERC
Abstencions : 2 del grup municipal de MES i 1 del grup municipal de la CUP
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Intervencions :
L’alcalde explica que la present proposta es fruit de la dualitat de càrrecs que ha implicat
la presidència del CCR i l’alcaldia que d’acord amb els estatut de la Fundació de l’Hospital
ostenten la condició de patrons nats.
Inicialment es va preveure que es desenvolupés en un únic càrrec, però vaig estimar
oportú demanar si es podia delegar-ne per tal de poder tenir la representació de les dues
institucions de forma independent.
Es va demanar un informe jurídic especialitzat que acredita la possibilitat de delegar-ne la
representació

i

aconsellava

fer-ho

per

mantenir

la

independència

d’ambdues

representacions. Atès que l’ajuntament de Campdevànol cal recordar que va ser fundadora
d’aquesta institució vaig creure adient delegar la representació de l’ajuntament en el
regidor Sergi Corbatera, que com vostès saben,

per

la seva formació i coneixement

empresarials desenvoluparà les funcions amb la màxima garantia.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES diu que no dubten de la vàlua del
senyor Corbatera, i que de fet n’estan convençuts que ho desenvoluparà de forma eficient i
li desitgen sort, però que s’abstindran.
3er Serveis de Turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
3.1 Proposta d’aprovació del manifest de suport en relació a la crisis humanitària que
estan vivint milers de ciutadans
La crisi humanitària creada pels conflictes armats i les endèmiques situacions de
desigualtat i pobresa en països de l’Àsia occidental i l’Àfrica requereix d’una resposta
solidària, per part de la societat occidental, que ajudi a pal·liar els devastadors efectes que
produeix en milers de persones que es veuen obligades a fugir dels seus països cercant
refugi en els països de la Unió Europea.
La nostra societat, i en concret els veïns i veïnes de Campdevànol són sensibles i partidaris
de la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i de la desaparició de totes
les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten algun tipus de
protecció; inspirats en un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la
llibertat i la igualtat.
En aquest context, la vila de Campdevànol, seguin l’exemple d’altres municipis catalans,
vol estar al costat dels qui volen ajudar a reduir els efectes de la crisi humanitària; i malgrat
no disposar d’infraestructures adients ni tampoc capacitat pressupostària, sí que assumeix
el seu deure moral i hi vol participar en el desenvolupament d’iniciatives que es dissenyin
de forma conjunta per les institucions catalanes.
Motiu pel qual es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1r.- MANIFESTAR la voluntat i disposició de l’Ajuntament de Campdevànol a participar
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en el desenvolupament d’iniciatives que es dissenyin de forma conjunta per les institucions
catalanes, tendents prestar ajuda per a pal·liar els devastadors efectes que produeix en
milers de persones la crisi humanitària que es veuen obligades a fugir dels seus països
cercant refugi
2n.- COMUNICAR el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
President de la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès i a les entitats
municipalistes, així com mostrar el ferm desacord i rebuig en les polítiques de l’Estat i de
la Unió europea en el desenvolupament d’aquesta crisis.
3er.- ADOPTAR les següents mesures
Primer. Obertura d’una cens municipal de famílies acollidores del municipi
Segon. Obertura d’un cens d’entitats i associacions municipals disposades a la
col·laboració
Tercer: Establir llaços i adherir-se a aquelles

actuacions

d’àmbit autonòmic,

municipalista i d’associacions que adoptin iniciatives per al suport als afectats per
la crisis humanitària recent, instant al Consorci de Benestar Social del Ripollès i
Creu Roja la coordinació i suport d’aquestes iniciatives locals .
4art.- DONAR A CONÈIXER públicament aquest acord, mitjançant una nota de premsa , la
web municipal
S’aprova per unanimitat
L’alcalde explica que el grup municipal de MES va instar la convocatòria d’una JGL
extraordinària per l’aprovació d’una moció de suport als refugiats i que en aquesta es va
acordar elevar-la al Ple per tal de donar-li major força i ressò.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES vol agrair la rapidesa en que es va fer la
JGL i el suport que es va donar a la iniciativa , que creuen del tot important per tal de
poder alleujar dins les nostres possibilitats la situació d’aquestes persones.
La senyor Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP que el seu grup va demanar
que no es diferencies en termes de refugiats i immigrant, però que no obstant estan d’acord
en la iniciativa.
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC agraeix als grups municipals que tot i
no poder assistir a la reunió s’inclogués al seu grup municipal.
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La senyora Núria López del grup municipal de MES demana que voldria que s’informés
als regidors dels tràmits que es duran a terme per al formalització dels acords i poder
participar en totes les iniciatives relacionades. L’alcalde respon que així serà.
4art. Servei de Cultura Festes i Comunicació
4.1 Proposta aprovació del calendari festiu del 2016
Publicada l’ordre de festes laborals per a l’any 2016 de la Conselleria d’Empresa i ocupació.
D’acord amb l’article 37.2 de l’estatut dels Treballadors que indica que de les 14 festes
laborals , dues tindran caràcter locals i d’acord amb l’article 177/1980 de 3 d’octubre que
estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’empresa i
ocupació a proposta dels municipis respectius .
Atès que tal com estableix l’art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, l’acord de l’Ajuntament
ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Es per això que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD
Primer.- Fixar les Festes Locals de Campdevànol per a l’any 2016 per als següents dies:
-

19 i 20 de setembre 2016

Segon.- Remetre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i
comunicar-ho a entitats i associacions locals, publicar-ho a la pàgina WEB i als mitjans de
comunicació local.
S’aprova per unanimitat
5è Serveis d’ensenyament, Formació i Patrimoni
5.1 Proposta adquisició onerosa d’un part de la finca del Querol i la seva declaració
d’espai d’interès públic.
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat d’adquirir a títol onerós un bé
immoble situat a la Finca de Niubó en la part coneguda com a Font del Querol , propietat
de la senyora Anna Ticó Farré de superfície útil (d’adquisició )de 3,64ha, un cop segregada
de la finca matriu i que disposa dels elements necessaris per l’Ajuntament per destinar-ho a
ús públic de zona d’esbarjo pels seus valors ambientals .
Atès que en data 29 de juliol de 2015, es va emetre informe-memòria pel tècnic
municipal, sobre la inexistència d’un altre terreny igualment idoni per a la finalitat que
aquest Ajuntament pretén, així com sobre el valor del bé, tot atenent a la seva qualificació,
ubicació, etc.
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Atès que en data 23.2.2015 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge
que suposa l’adquisició en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que en data 23.2.2015 Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i atès que de conformitat amb aquest l’òrgan competent
per aprovar i adjudicar el contracte és l’alcaldia perquè l’import de l’adquisició ascendeix
a 50.000 euros i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
d’aquest Ajuntament ni la quantia de tres milions d’euros.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 29.6.2015 es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada tot motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Atès que en data 13 de gener de 2015 l’ajuntament va sol.licitar informe a la
Direcció General de Desenvolupament Rural per tal que autoritzés la segregació per sota
parcel.la mínima d’una part de la finca mare (Niubó) coneguda com a Font del Querol de
superfície de 3,64 ha que va resoldre amb caràcter favorable en data 2 de juny de 2015,
sotmesa a la seva declaració d’utilitat pública.
Atès que en data 6 d’agost de 2015 es va rebre al registre municipal certificat del
Registre de la Propietat de Ripoll referent al títol de propietat , càrregues i gravàmens de
la Finca 552 tom 933 llibre 39 foli 142 inscripció 7a propietat de la Sra. Anna Ticó Farré.
Atès que en data 31.8.2015 l’ajuntament de Campdevànol ha tingut coneixement de
l’EDICTE tramitat per la senyora Immaculada-Raquel Castro Forniles, notaria de l’il.lustre
col.legi de Catalunya amb residència a Ripoll de l’expedient de major cabuda instada per
la senyora Anna Ticó Farré, de la Finca Rústica anomenada Niubó inscrita al registre de la
propietat al volum 933 llibre 39 de Campdevànol , foli 142 finca 552 inscripció 7a , sense
que aquesta regularització afecti el present expedient.
Sol·licitat informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i
vist l’informe emès en data 4 de setembre de 2015 per aquest Departament

en que

manifesta que atès l’entrada en vigor de la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de
l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs
locals de Catalunya i impuls d’activitat econòmica, que en l’article 19.10 modifica l’article
206.3 del TRLMRLC, únicament és necessari l’informe previ de la Direcció General si el
valor del bé a adquirir ascendeix als 100.000 euros, pel que atesa la quantia de l’operació
sol.licitada per l’ajuntament, no es troba inclosa a cap dels supòsits regulats al TRLMRL,
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Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, ni a la resta de normativa que regula el patrimoni
dels ens locals .
Atès que en data 15 de setembre de 2015, l’Interventor va realitzar la retenció de
crèdit oportuna i en data 15 d’agost de 2015 va emetre informe de fiscalització de
l’expedient amb les conclusions següents: Favorable
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix la Disposició Addicional Segona i l’article 110 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant adquisició directa a títol
onerós del bé immoble anomenada Finca Niubó en la part coneguda com a FONT del
Querol de 3.64ha un cop segregada de la finca matriu, propietat de la senyora Anna Ticó
Farré i que disposa dels elements necessaris per destinar-ho a ús públic de zona d’esbarjo pels
seus valors ambientals.
SEGON. Autoritzar, la quantia de 50.000 euros ( inclosos impostos) , la despesa
que per a aquest Ajuntament representa l’adquisició, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 431.60001 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2015.

TERCER. Oferir a la propietària de l’immoble en qüestió la seva adquisició a títol
onerós per part de l’Ajuntament, i deixar constància en l’expedient de la invitació cursada i
de les raons de la seva acceptació o refús.
QUART

Declarar la zona adquirida de 3.64 ha coneguda com a Font del Querol

com espai públic per a zona d’esbarjo i aparcament com espai d’interès públic, un cop
formalitzada la seva l’adquisició.
CINQUÈ. Atorgar quants poders sigui menester en dret per tal de donar
compliment i formalització del present acord i en especial per la signatura del contracte
de l’adquisició.
S’aprova per unanimitat
Intervencions:
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L’alcalde explica que aquest ha estat un tràmit llarg i feixuc que es va iniciar en la darrera
legislatura i que comença a arribar a la seva fi. Que els tràmits sempre que els
administracions han de comprar o vendre patrimoni te molts obstacles que finalment s’ha
aconseguit

realitzar. Com saben l’ajuntament disposa d’un contracte d’arrendament per

aquest espai amb la propietat i que aquesta tenia intenció de vendre la finca, pel que calia
adoptar al respecte alguna decisió, i que finalment es va optar per adquirir-lo.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES diu que estan d’acord amb l’adquisició
de la finca i que finalment aquest procés llarg arribi a la seva adquisició .
Els senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC, diu que està molt satisfet que un
projecte que es va iniciar i que ell va recolzar en l’anterior legislatura quan formava part
de l’equip de govern al regidor que va encapçalar la iniciativa arribi finalment a la seva fi.
La senyora Mariona Baraldés està d’acord amb la seva adquisició i demana com es podrà
realitzar l’aparcament si recorda que l’ ACA semblava que no permetia aquest ús per
temes de inundabilitat.
6è Informació de Presidència
6.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
10/02/2015

Llicència urbanística

06/03/2015

Reclamació responsabilitat patrimonial.

11/03/2015

Convocatòria Junta de Govern.

11/03/2015

Declaració ruïna immoble situat al carrer Hortes 5-7.

12/03/2015

Celebració cursa comte Arnau.

12/03/2015

Traspàs concessió nínxol.

13/03/2015

Pla de seguretat enllumenat ctra. de Gombrèn.

13/03/2015

Desestimació recurs sanció trànsit.

17/03/2015

Modificació de pressupost.

17/03/2015

Concessió llicència obres per rehabilitació façana.

17/03/2015

Concessió llicència obres per reforma bany i paviment.

17/03/2015

Concessió de nínxol.

18/03/2015

Modificació de pressupost.

18/03/2015

Pagament a Consorci Benestar social fiances targetes font del Querol.

19/03/2015

Sancions trànsit.

20/03/2015

Bonificacions impostos serveis socials.
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23/03/2015

Reconeixement trienni antiguitat.

23/03/2015

Exempció IVTM.

23/03/2015

Convocatòria Ple.

23/03/2015

Gratificacions nòmina.

26/03/2015

Convocatòria Junta de Govern Local.

26/03/2015

Bestreta pagament excursió sagrada Família.

27/03/2015

Traspàs concessió de nínxol.

27/03/2015

Traspàs concessió de nínxol.

27/03/2015

Traspàs concessió de nínxol.

31/03/2015

Llicència obres ampliació xarxa MT.

31/03/2015

Canvi ubicació llibreria.

31/03/2015

Sol.licitud subvenció cursa comte Arnau.

31/03/2015

Assabentat activitat ramadera.

01/04/2015

Modificació pressupost 2/2015.

01/04/2015

Convocatòria i aprovació bases plaça oficial 2a.

07/04/2015

Llicència obres per enderrocament edifici.

07/04/2015

Llicència obres per col·locació comptador elèctric.

07/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

07/04/2015

Llicència obres per reforma bany i cuina.

07/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

07/04/2015

Instal·lació estació sísmica.

07/04/2015

Locals i emplaçaments publicitaris eleccions locals.

07/04/2015

Concessió dret funerari.

08/04/2015

Ordre neteja dipòsit residus.

08/04/2015

Bonificació IVTM.

08/04/2015

Exempció IVTM.

08/04/2015

Bonificació IVTM.

08/04/2015

Convocatòria junta de govern local.

09/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

09/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

09/04/2015

Sol.licitud subvenció enllumenat públic.

09/04/2015

Concessió llicència obres per execució mur i fossat.

09/04/2015

Concessió dret funerari.

10/04/2015

Concessió subvenció al Departament d’Ensenyament en concepte de
construcció nova escola pública.

10/04/2015

Sol.licitud assistència tècnica a la Diputació per redacció plànol de
delimitació.

13/04/2015

Sancions trànsit.

13/04/2015

Comunicació transmissió llicència urbanística.
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14/04/2015

Declaració caducitat llicència obres per reforma habitatge.

14/04/2015

Sol.licitud programes Pt05 i Pt06 al Dipsalut.

14/04/2015

Aprovació addenda 2015 xarxa senders Itinerànnia.

15/04/2015

Compensació deutes amb el departament d’Ensenyament.

15/04/2015

Sol.licitud propostes a entitats financeres per concertació de crèdit.

15/04/2015

Traspàs concessió de nínxol.

16/04/2015

Concessió llicència obres per col.locació de rètols.

16/04/2015

Concessió llicencia obres per soterrament línia BT.

16/04/2015

Canvi titularitat nínxol.

16/04/2015

Concessió llicència obres per rehabilitació bar restaurant.

16/04/2015

Concessió llicència obres per reforç estructural habitatge.

16/04/2015

Pagament en metàl·lic premis certamen literari.

16/04/2015

Liquidació impost transmissió patrimonial i actes jurídics documentals.

17/04/2015

Liquidació per reparació desperfectes en una farola.

17/04/2015

Exempció IVTM.

17/04/2015

Exempció IVTM.

20/04/2015

Assabentat comunicació activitat habitatge turístic.

21/04/2015

Compensació deutes.

21/04/2015

Concessió nínxol.

22/04/2015

Autorització tirada al plat.

22/04/2015

Convocatòria Ple.

23/04/2015

Convocatòria Junta de Govern

23/04/2015

Contractació subministrament flors d’estiu.

27/04/2015

Reclamació responsabilitat patrimonial.

27/04/2015

Traspàs concessió de nínxol.

27/04/2015

Ordre execució neteja dipòsit residus pla Niubó.

27/04/2015

Gratificacions nòmina abril.

27/04/2015

Nombre de parades i especialitats del mercat setmanal.

27/04/2015

Nova destinació metres lineals vacants mercat setmanal.

28/04/2015

Adjudicació manteniment instal.lacions tèrmiques edificis municipals.

28/04/2015

Sancions trànsit.

28/04/2015

Llicència obres obertura cala xarxa gas.

28/04/2015

Llicència obres entubament tram canal del Martinet.

05/05/2015

Baixa d’ofici del padró d’habitants.

06/05/2015

Sol.licitud subvenció per material al rocòdrom.

06/05/2015

Sol.licitud subvenció projecte Campdevànol Viu.
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06/05/2015

Adjudicació inspecció periòdica aparells elevadors edificis municipals.

07/05/2015

Sol.licitud còpia projecte rehabilitació habitatge.

08/05/2015

Llista provisional admesos i exclosos plaça oficial 2a.

08/05/2015

Convocatòria Junta de Govern.

08/05/2015

Incoació expedient protecció legalitat urbanística obres sense llicència al
carrer Canigó.

08/05/2015

Modificació de pressupost 3/2015.

11/05/2015

Adjudicació contracte servei socorristes piscina municipal.

12/05/2015

Resolució sobre al.legacions d’escombraries.

12/05/2015

Resolució sobre al.legacions d’escombraries.

12/05/2015

Desestimació al.legació deute mercat setmanal.

13/05/2015

Ordre execució reparació xemeneia.

13/05/2015

Concessió llicència obres per reparació fuita xarxa de gas.

13/05/2015

Concessió llicència obres per arranjament aigua fons de la coberta.

13/05/2015

Concessió llicència obres per tala d’arbres.

13/05/2015

Admissió a tràmit reclamació patrimonial.

14/05/2015

Baixa impost de vehicles.

14/05/2015

Desistiment devolució recàrrec.

15/05/2015

Sancions trànsit.

19/05/2015

Liquidacions plusvàlues.

19/05/2015

Adjudicació contracte servei bar piscina municipal.

20/05/2015

Sol.licitud de subvenció projecte Treball als barris.

20/05/2015

Convocatòria borsa de monitors pel casal d’estiu.

20/05/2015

Convocatòria plaça director pel casal d’estiu.

20/05/2015

Llicència definitiva activitat de bar restaurant.

20/05/2015

Liquidació impost de vehicles.

21/05/2015

Multes coercitives per incompliment ordre enderroc edifici.

22/05/2015

Concessió llicència obres per col.locació gres.

22/05/2015

Concessió llicència obres per obertura de rasa per connexions gas.

22/05/2015

Sancions trànsit.

22/05/2015

Comunicació activitat recreativa de bar.

25/05/2015

Requeriment per reparació barbacana coberta.

25/05/2015

Expedient protecció legalitat urbanística obres no ajustades a llicència.

25/05/2015

Canvi titularitat nínxol.

26/05/2015

Concessió llicència obres per a desembussar claveguera.

26/05/2015

Gratificacions nòmina maig.

27/05/2015

Llista definitiva admesos i exclosos plaça oficial 2a.

27/05/2015

Liquidació IVTM.

29/05/2015

Renúncia concessió nínxol.
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29/05/2015

Admissió a tràmit d’una reclamació patrimonial.

02/06/2015

Arxiu expedient vehicle abandonat a la via pública.

02/06/2015

Arxiu expedient vehicle abandonat a la via pública.

02/06/2015

Valoració de mèrits borsa treball monitors casal d’estiu.

02/06/2015

Valoració mèrits director casal d’estiu.

03/06/2015

Suspensió llicència obres per construcció nau industrial.

03/06/2015

Modificació de pressupost 4/2015.

05/06/2015

Indemnització membre tribunal qualificador.

05/06/2015

Convocatòria extraordinària del Ple.

05/06/2015

Convocatòria extraordinària de la Junta de Govern.

08/06/2015

Concessió llicència obres per col·locació paviment.

08/06/2015

Requeriment justificació càlcul indemnització reclamació patrimonial.

09/06/2015

Suspensió recepció obres Pla de Niubó.

09/06/2015

Resolució requeriment sol.licitud informació.

09/06/2015

Concessió llicència obres per ampliació tubs elèctrics.

09/06/2015

Requeriment esmena sol.licitud canvi ús local comercial.

09/06/2015

Concessió llicència activitat bar restaurant.

09/06/2015

Aprovació calendaris de vacances dels treballadors.

10/06/2015

Convocatòria extraordinària del Ple.

10/06/2015

Modificació de pressupost 5/2015.

10/06/2015

Modificació de pressupost 6/2015.

10/06/2015

Inici procediment agreujat reclamació responsabilitat patrimonial.

10/06/2015

Sancions trànsit.

11/06/2015

Adjudicació contracte menor pel subministrament equipament informàtic.

13/06/2015

Nomenament tinents d’alcalde.

15/06/2015

Contractació monitors casal d’estiu.

16/06/2015

Contractació d’un oficial 2a per relleu.

16/06/2015

Aprovació calendaris de vacances.

16/06/2015

Devolució quota gimnàs.

16/06/2015

Reconeixement segon trienni a un treballador.

16/06/2015

Aprovació certificació obra enllumenat ctra. Gombrèn.

17/06/2015

Gratificacions nòmina mes de juny.

17/06/2015

Encomana de funcions.

17/06/2015

Clavaris de la corporació.

17/06/2015

Concessió llicència obres per pavimentació.

17/06/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.
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17/06/2015

Adjudicació llicència d’ús d’hort.

18/06/2015

Sol.licitud de subvenció per a inversions sostenibles.

19/06/2015

Contractació espectacles professionals.

19/06/2015

Contractació monitora de lleure.

19/06/2015

Incoació expedient sancionador ordenança tinença gossos.

19/06/2015

Pròrroga dret funerari.

22/06/2015

Concertació préstec a la Caixa.

25/06/2015

Incoació expedient sancionador ordenança tinença gossos.

25/06/2015

Arxiu expedient multes coercitives.

25/06/2015

Liquidacions plusvàlues.

25/06/2015

Gratificacions nòmina mes de juny.

29/06/2015

Adquisició font del Querol.

29/06/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

29/06/2015

Convocatòria extraordinària del Ple.

29/06/2015

Aprovació calendaris de vacances.

29/06/2015

Concessió ajut familiar treballador ajuntament.

30/06/2015

Delegació funcions alcaldia.

30/06/2015

Delegació funcions secretaria.

30/06/2015

Imposició molts coercitiva incompliment comunicació canvi activitat de
comerç.

30/06/2015

Pròrroga llicència obres per substitució coberta.

30/06/2015

Desestimació petició activitat recreativa al carrer Major.

30/06/2015

Concessió llicència canvi d’ús local prol. de la Gala.

30/06/2015

Multa coercitiva per incompliment legalització obrador carn.

30/06/2015

Sancions trànsit.

02/07/2015

Bonificacions tarifa social escombraries.

02/07/2015

Devolució IVTM.

02/07/2015

Exempció IVTM.

02/07/2015

Devolució quota gimnàs.

02/07/2015

Concessió llicència modificació propietat horitzontal.

02/07/2015

Modificació pressupost 8/2015.

03/07/2015

Caducitat dret funerari.

06/07/2015

Concessió dret funerari.

06/07/2015

Convocatòria junta de govern local.

06/07/2015

Renúncia concessió nínxol.

06/07/2015

Clausura activitat tractament àrids.

07/07/2015

Requeriment per a la legalització de la transmissió d’una activitat de
comerç.

07/07/2015

Concessió de llicència per a la utilització d’instal.lacions esportives.
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07/07/2015

Traspàs concessió de nínxol.

08/07/2015

Acceptació desistiment llicència ambiental fabricació matèries plàstiques.

09/07/2015

Incoació multes coercitives incompliment presentació documentació.

09/07/2015

Incoació multes coercitives incompliment legalització serralleria.

10/07/2015

Sol.licitud subvenció menjador llar infants.

10/07/2015

Sancions trànsit.

14/07/2015

Esmena resolució alcaldia modificació propietat horitzontal.

14/07/2015

Convocatòria extraordinària del Ple.

14/07/2015

Traspàs concessió de nínxol.

14/07/2015

Contractació manteniment ascensor centre cívic.

16/07/2015

Concessió bestreta nòmina a un treballador.

20/07/2015

Convocatòria Junta de govern local.

20/07/2015

Modificació de pressupost 9/2015.

20/07/2015

Modificació de pressupost 10/2015.

20/07/2015

Modificació pressupost 11/2015

21/07/2015

Autorització tancament trànsit carrer Major per celebrar un sopar.

22/07/2015

Classificació proposicions concurs mercat setmanal.

22/07/2015

Reclamació patrimonial.

23/07/2015

Tancament trànsit rodat al carrer Pompeu Fabra.

23/07/2015

Concessió llicència obres per obertura de rasa a Gas Natural.

23/07/2015

Exempció IVTM.

23/07/2015

Bonificacions tarifa social.

23/07/2015

Desestimació reclamació patrimonial.

23/07/2015

Requeriment justificació càlcul indemnització.

24/07/2015

Adjudicació contracte reparació paviment voreres.

27/07/2015

Concessió llicència obres per col·locació filat ramader.

27/07/2015

Gratificacions nòmina juliol.

28/07/2015

Baixa servei escombraries.

28/07/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

28/07/2015

Concessió llicència obres per a retirada d’àrids.

28/07/2015

Procediment sancionador embrutar via pública amb restes de poda.

29/07/2015

Liquidació per execució subsidiària.

29/07/2015

Incoació expedient sancionador embrutar via pública amb restes de poda.

30/07/2015

Concessió llicència obres per instal.lació porta metàl.lica en tancament de
finca.

31/07/2015

Requeriment certificat de solidesa d’immoble.
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31/07/2015

Denegació ampliació autorització parada mercat setmanal.

03/08/2015

Requeriment esmena comunicació ambiental activitat obrador de carn.

03/08/2015

Convocatòria extraordinària junta de govern.

03/08/2015

Sancions trànsit.

04/08/2015

Concessió llicència obres per pavimentació de pati.

04/08/2015

Reconeixement responsabilitat patrimonial danys vehicle.

04/08/2015

Constitució i convocatòria Mesa Contractació adjudicació aprofitament
forestal.

05/08/2015

Concessió llicència d’obres per reforma pati.

05/08/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

05/08/2015

Concessió autorització celebració festa del barri.

05/08/2015

Concessió llicència obres per reforma bany i cuina.

05/08/2015

Concessió llicència obres per arranjament xemeneia.

05/08/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

05/08/2015

Concessió llicència obres per col.locació cel ras.

06/08/2015

Extinció contracte de treball a una treballadora de la llar d’infants.

10/08/2015

Emplaçament llocs públics per campanya electoral.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Imposició multes coercitives incompliment comunicació transmissió
activitat.

10/08/2015

Concessió dret funerari.

11/08/2015

Concessió llicència obres per reforma i ampliació habitatge.

12/08/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina i bany.

12/08/2015

Modificació de pressupost 12/2015.

12/08/2015

Concessió llicència obres per repàs coberta i canviar teules.

12/08/2015

Concessió llicència obres per arranjament goteres al teulat.

13/08/2015

Autorització pas Raid Hípic pel torrent de la Cabana.

13/08/2015

Concessió llicència obres arrebossat interior, canvi porta i arranjament
coberta.

13/08/2015

Sancions trànsit.

17/08/2015

Concessió llicència obres per construcció d’una nau industrial.

17/08/2015

Convocatòria Junta de Govern Local.

17/08/2015

Ordre execució neteja vegetació solar.

18/08/2015

Sancions transit.

18/08/2015

Adjudicació contracte restauració Molí Gros.
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19/08/2015

Concessió llicència obres per obertura de cala connexions gas.

19/08/2015

Concessió llicència obres per obertura de cala connexions gas.

20/08/2015

Denegació autorització venda roba al mercat setmanal.

21/08/2015

Pagaments grups polítics i indemnitzacions regidors.

24/08/2015

Reconeixement trienni a un treballador.

25/08/2015

Gratificacions nòmina agost.

25/08/2015

Adjudicació aprofitament forestal Baga de Grats i altres.

26/08/2015

Convocatòria Ple.

27/08/2015

Gratificacions nòmina mes d’agost.

27/08/2015

Incoació expedient restauració realitat urbanística a l’Av. Catalunya 21.

31/08/2015

Protecció del patrimoni festiu de la Dansa de la Gala de Campdevànol.

31/08/2015

Convocatòria junta de govern local.

31/08/2015

Concessió dret funerari.

01/09/2015

Modificació de pressupost 13/2015.

02/09/2015

Traspàs concessió nínxol.

03/09/2015

Requeriment per subsanar llicència obres.

03/09/2015

Ocupació via pública per construcció nau.

07/09/2015

Convocatòria Junta govern local.

Intervencions
La senyora Núria López del grup municipal de MES demana sobre el decret de la llicència
de MT LERSA., per saber si aquesta fa referència a les obres prop del riu d’aquest estiu atès
que l’import de la taxa li sembla molt baix . L’alcalde respon que pensa que si , però que
caldria mirar-ho.
El senyor Lluis López del grup de MES demana si és possible que no es passin els decret
amb tant d’endarreriment atès que hi ha decret de febrer. L’alcalde respon que obeeix a
que l’ajuntament ha estat en funcions i no hi ha hagut plens ordinaris, però que no obstant
ho revisarà atès que el normal és que sigui en els plens ordinaris de cada mesos com
sempre s’ha fet fins a data d’avui.
6.2 Altres assumptes d’interès
6.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
L’alcaldia informa:
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1- En breu s’inicia el pla estratègic de legislatura. La primera iniciativa que rebran en
breu és l’enquesta de satisfacció de serveis dels ciutadans.
2- Agrair a tots els regidors la implicació i la feina feta en la festa major que acabem
de tancar que ha estat molt satisfactòria i de gran èxit.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES també vol felicitar-los.
El senyor Jaume Gracia del grup municipal d’ERC també els felicita
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP els felicita i demana
com és que aquesta any s’han solapat dues actuacions. El regidor Gerard Fossas
explica que la seva incorporació al govern el mes de juny els ha fet córrer i que els
va ser impossible no solapar-los. La senyora Baraldés no obstant els felicita per el
grup de música que va ser molt original.
7è. Informació de regidories
8è. Varis, precs i preguntes
El senyor Lluis López del grup municipal de MES exposa:
1- Demana si tenen planificades les actuacions sobre instal.lacions i inversions si
disposen de pla de manteniment atès que hi ha espais públics que es troben en
mal estat, com la plaça coberta de l’estació, la pista poliesportiva, l’eskate.... i si
aquesta planificació és a curt i llarg termini.
2- La senyora Núria López del grup MES demana si es preveu tirar endavant la Llei
de barris atès que el pressupost preveu

subvencions a façanes i teulats que

permetria recuperar molts edificis que ara amb la reforma de l’ordenança del
IBI els habitatges buits tindran un recàrrec del 50%, i poder estan buits perquè la
propietat no disposa de crèdit per reformar-los i posar-los al mercat i la línia de
subvencions de la Llei de Barris poder els ajudaria. Afegeix que la dotació en
pressupost veu que no es garantia d’execució. Fa esment que la instal·lació de
l’skate està parcialment desmuntada i en mal estat atès que es va desmuntar per el
personal municipal de forma inadequada i això l’ha malmès .
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC demana
1-si pot explicar perquè està parada la construcció de la nova escola
2-Exposa que en l’anterior legislatura es va aprovar un acord per la creació d’una comissió
d’impuls per l’ampliació de la Residència, si es pretén crear-la en breu i convocar-lo o
caldrà entrar una altre proposta al Ple.
L’alcalde respons a les qüestions:
GRUP MES
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1- Entén la preocupació del grup MES pel desenvolupament de la LLB, però a ells
també els preocupa el finançament i la viabilitat del projecte que ascendeix a 3
milions. Informa que tenen prevista una reunió amb la Generalitat per la LLB en
breu per plantejar-los l’execució del projecte en l’horitzó de 2016-2020, però que
cal entendre que el nou equip de govern també te inversions a prioritzar que
formaven part del programa electoral i cal consensuar i adaptar atès que no tot es
podrà tirar endavant entre altres coses pel límit de la regla de la despesa que
limita la capacitat d’inversió dels ens locals. També es preveu poder optar a
finançament europeu.
2- En referència a la planificació diu que pren nota de les necessitats que ha detectat
i que ho planificaran , però que cal tenir present els recursos dels que disposem ,
econòmics i personals i que es prioritza els mes urgents.
3- En referència al manteniment tenim els recursos limitats i actuem segons
necessitats i urgències. Es cert que part de l’skate està desmuntat atesa la seva
degradació exagerada , però que en cap cas obeeix a una mala praxis del personal
, sinó als materials que no eren els idonis per l’exterior i davant del risc i les
continues reparacions s’ha optat per la seva retirada .
GRUP ERC
1- L’obra està parada per el fuel que es va trobar al subsòl . Aquesta és una actuació
que està assumint la Generalitat atès que en el moment del seu descobriment
l’ajuntament va requerir-los per tal que certifiquessin que no seria perjudicial per
la salut. En breu es preveu que puguin reiniciar els treballs. Aquest és un punt que
no he explicat atès que es va convocar una reunió de la comissió de seguiment per
explicar-ho àmpliament, i a la que vostè no va poder assistir.
2- En referència a la comissió de l’ampliació de la Residència , vostè és el president
d’aquesta comissió i té a la disposició els serveis municipals per tal que quan ho
estimi oportú ens convoqui.
La senyora Dolors Costa del grup municipal de CiU comunica al resta de regidors que
dilluns s’inicien les reunions per Barris que ja es feien en l’anterior legislatura i els demana
si han rebut ja la convocatòria .
I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Joan Manso i Bosoms
Alcalde-President aixeca la sessió sent les 22:00 hores, del qual com Secretaria dono fe.
Vist i plau

La secretària
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L’Alcalde,
Joan Manso i Bosoms

Núria Charques Grífol

