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AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia, Territori i Règim Intern
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 6/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 1 DE JULIOL DE 2015
Assistents

Campdevànol, 1 de juliol de 2015 a les 20
hores i sota la Presidència de l’Il·lm. Sr.

Joan Manso Bosoms (CiU)

Joan

Manso

Bosoms,

alcalde

de

la

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

Corporació, es reuneixen en la Sala de

Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

Sessions els regidors que consten al marge,

Maria Sau Tubau ( Ind CiU)

a fi de donar compliment a allò previst a

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

l'article 38 del Reglament d'Organització,

Maria del Mar Casals Serras (CiU)

Funcionament i Règim Jurídic de les

Luis López Lafuente (MES- Moviment

Entitats Locals, aprovat per Reial decret

esquerres)

2568/1986, de 28 de novembre, en el qual

Nuria López Rodríguez (MES Moviment

es disposa que dintre dels trenta dies

d’esquerres)

següents a la celebració de la sessió

Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)

constitutiva l’alcalde convocarà la sessió o

Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

sessions extraordinàries del ple a fi de fixar

Absents

el funcionament de la nova Corporació

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

local.

Actua com a secretaria la Sra Núria Charques Grífol i d’acord amb l’acta de presa de
possessió de data 28 de gener de 2015 i l’acord de nomenament de la Direcció General
d’administració local de data 24 de febrer de 2015
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de la constitució dels grups municipals i la designació de portaveus.
3. Donar compte de la resolució d’alcaldia de nomenament de tinents d’alcalde
4.1 Proposta d’acord sobre la creació de les àrees de gestió municipal
4.2 Donar compte de la resolució d’alcaldia relativa a l'encomana de funcions
5. Proposta d’acord de determinació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries
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6. Proposta d’acord sobre la continuïtat de la Junta de Govern Local, la designació dels seus
membres, la delegació de competències del ple i la determinació de la periodicitat de les seves
sessions ordinàries
7. Proposta d’acord sobre la constitució de la Comissió Informativa General i la seva
composició.
8. Proposta d’acord sobre constitució de la Comissió Especial de Comptes i designació dels seus
membres.
9. Proposta d’acord sobre el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats
10. Proposta d’acord de renúncia expressa de l’ajuntament de Campdevànol a formar part de
diferents òrgans col·legiats, i en conseqüència de designació de representants.
11. Proposta d’acord sobre retribucions de l’alcalde per dedicació exclusiva a jornada completa i
indemnitzacions a regidors per assistència a plens i altres òrgans col·legiats
12. Acord sobre notificació de les convocatòries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament per via
telemàtica.
13. Donar compte del decret d’alcaldia de nomenament dels clavaris de la corporació.
14. Proposta d’acord de nomenament de col·laborador adjunt a govern.
15. Proposta d’acord de designació i nomenament dels membres de les diferents comissions
especials vigents.
16. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost
municipal per l’any 2015.
17. Proposta d’acord sobre la modificació del Pressupost Municipal per l’any 2015.
18. Proposta d’acord sobre la dissolució del Consell de Poble i del Patronat de Cultura i Festes
de Campdevànol.
19. Proposta d’acord sobre la cessió en règim d’us privatiu d’unes instal·lacions públiques i del
corresponent conveni regulador.
20. Proposta d’acord sobre el canvi d’emplaçament de la sala de plens de la corporació
municipal.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:
Intervencions :L’alcalde justifica l’absència del regidor Sergi Corbatera per indisposició
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Celebrades les eleccions municipals de data 24 de maig de 2015, es proposa al Ple l’aprovació l’Acta
de la sessió anterior corresponent al Ple de data 13 de juny de 2015 per la qual es va constituir
aquest Ajuntament.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents
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2. PROPOSTA D’ACORD DE CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE
PORTAVEUS.
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 233/2015, de 13 de març,
el passat dia 24 de maig de 2015, i constituïda la nova Corporació en data 13 de juny de 2015, s'han
de crear els grups municipals per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació.
En la forma i termini establerts a la legislació vigent, els responsables dels grups polítics amb
representació a l'Ajuntament han comunicat la composició i representació dels grups municipals
següents:
Grup Municipal de Convergència i Unió
Grup Municipal de MES- Moviment d’Esquerres
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
Vistos els articles 23 a 29 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 i l’article 73 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’emet la següent proposta d’acord:
Primer.- Declarar constituïts els següents grups municipals de l’Ajuntament de Campdevànol amb
expressió concreta de la seva representació:
Grup Municipal de Convergència i Unió integrat pels regidors Joan Manso i Bosoms, Dolors Costa
i Martínez, que actua com a portaveu, Sergi Corbatera i Jorge, Jordi Tubau i Mitjavila, Maria Sau i
Tubau, Gerard Fossas i Noguera i Maria del Mar Casals i Serras.
Grup Municipal de MES- Moviment d’Esquerres integrat pels regidors Lluís López Lafuente, que
actua com a portaveu, i Núria López i Rodríguez.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya integrat pel regidor Jaume Garcia i
Anglada, que actua com a portaveu.
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular integrat per la regidora Mariona Baraldés i
Cabarrocas, que actua com a portaveu.
Segon.- Notificar aquesta proposta d’acord als grups municipals pel seu coneixement i a l’efecte
oportú.
S’aprova per unanimitat dels membres assistents
Intervencions El senyor Lluis López demana es corregeixi el nom del seu grup municipal , fent
constar que és MES- Moviment d’esquerres. La secretaris demana disculpes i procedeix a la
correcció
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3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS
D’ALCALDE
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2015 pel qual es va adoptar la
Resolució relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, amb el contingut següent:
Constituïda la corporació Municipal amb data 13 de juny de 2015, de conformitat amb la
legislació de règim local, procedeix el nomenament dels tinents/tes d’alcalde, per la qual cosa,
RESOLC:
1. NOMENAR tinents d’alcalde els regidors/es per l’ordre indicat següents:
Primera tinent d’alcalde, Sra. Dolors Costa Martínez
Segon tinent d’alcalde, Sr Sergi Corbatera i Jorge
Tercer tinent d’alcaldia Sr Jordi Tubau i Mitjavila
Els tinent d’alcalde substituiran l’alcalde, en els casos de vacant, d’absència, abstenció legal
preceptiva o de malaltia, per l’ordre de nomenament.
2. NOTIFICAR aquesta resolució a les interessades, a l’efecte de la seva acceptació en el termini
de tres dies, i publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Es donarà compte al
Ple en la primera sessió que celebri.
L’alcalde explica que les nomenades substituiran l’alcalde en cas d’absència.
Assabentats
4. CREACIÓ DE LES ÀREES DE GESTIÓ MUNICIPAL I DONAR COMPTE SOBRE LA
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A LA ENCOMANA DE FUNCIONS
4.1. Proposta de creació de les àrees de gestió
Vist que l'article 43 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 disposa que
l'alcalde pot delegar les seves atribucions a excepció d'aquelles establertes en l'article 21.3 i 71 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Vist el que disposa l'article
21.3 en relació amb l'article 23.4 ambdós de la llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i l'article 53.3 en relació amb l'article 56.3, ambdós 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,
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en els quals s'atribueix a l'Alcaldia les facultats de delegar atribucions determinades i
específiques en els regidors, fent avinent que les atribucions delegades no podran ser objecte de
subdelegació, i els actes que es dictin es consideraran dictats per l'òrgan delegant, que podrà en
qualsevol moment avocar la delegació efectuada en els termes assenyalats en l'article 14 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Atès que el criteri de les delegacions és que han d'estar realitzades en base a l'estructura
organitzativa que existeix per a la realització de les competències municipals que tenen
atribuïdes les Corporacions. Per tot això es proposa l’adopció del següent acord:
Únic.- Establir les següents àrees en els quals s’estructurarà l’activitat municipal, en el sentit
següent:
Regidoria de Territori i Règim intern
Regidoria de Barris, Serveis Generals , Comerç i Fires
Regidoria de Serveis Econòmics , Empresa i Ocupació
Regidoria d’Esports, Seguretat Ciutadana , Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
Regidoria de Turisme , Benestar social, Atenció a la Gent Gran i Joventut
Regidoria de Cultura, Festes, i Comunicació
Regidoria d’ensenyament, Formació, Patrimoni i Tradicions

S’aprova amb 6 vots favorables de CiU , 2 abstencions, 2de MES _ moviments d’esquerres i 1
abstenció de CUP
Intervencions
L’alcalde explica que l’organització municipal es fonamenta en una línia de treball pensada per
treballar en plans estratègics que presentaran el proper setembre . La voluntat és que els plans
estratègics permetin fer un seguiment i avaluació de les polítiques dutes a terme.
El senyor Lluis López el grup MES- Moviment d’esquerres explica que en aquest punt ells
s’abstindran.
El senyor Jaume Gracia del grup ERC explica que l’equip de govern te la potestat per
organitzar les regidories però els sorprèn que algunes regidories es separin del que e tradicional
i comú en altres municipis . També els sorprèn gratament la creació de la regidoria de Patrimoni
però voldria saber quin ha estat la motivació per separar-la de cultura , atès que ne altres
municipis sempre va conjunta. Demana que es contempli el concepte de patrimoni en el seu
contingut ampli, material, immaterial, espai natural, cultura...
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L’alcalde el senyor Joan Manso respon que la motivació per separar cultura de patrimoni ha
estat la forta càrrega de treballa que comporta la regidoria de cultura ,pel que s’ha cregut més
convenient separar la part de gestió de patrimoni , per tal que pugui donar més impuls i
esforços a l’àrea de cultura.
4.2. DONAR COMPTE SOBRE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A LA ENCOMANA
DE FUNCIONS
D’acord amb 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 es procedeix a
posar en coneixement del Ple Municipal les resolucions d'alcaldia en matèria d’encomana de
funcions que l'Alcaldia ha realitzat:
“Constituïda la corporació Municipal amb data 13 de juny de 2015, de conformitat amb la legislació
de règim local, procedeix l’encomana genèrica d’atribucions i competències que aquesta Alcaldia
atorga a favor dels regidors per a cadascuna de les àrees de gestió municipal, que tenen el caràcter
d’òrgans de gestió i direcció ordinària dels serveis encomanats, per la qual cosa,
RESOLC:
1. NOMENAR presidents d’Àrees de Gestió Municipal als regidors/es següents:
a) Dolors Costa Martínez ( CiU): Regidoria de Barris, serveis Generals , Comerç i Fires
b) Sergi Corbatera i Jorge (CiU): Regidoria de serveis econòmics, Empresa i Ocupació
c) Jordi Tubau i Mitjavila (CiU):Regidoria d’Esports, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient,
Sostenibilitat i Mon Rural
d) Maria Sau Tubau (CiU): Regidoria de Turisme , Benestar Social, Atenció a la Gent Gran i
Joventut
e) Gerard Fossas i Noguera (CiU): Regidoria de Cultura, Festes i comunicació
f) Maria del Mar Casals i Serras (CiU): Regidoria d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
2. ENCOMANAR als regidors-presidents d’Àrea la gestió ordinària dels serveis corresponents, la
seva direcció i la supervisió de les encomanes específiques que es formalitzin.
3. L’Alcaldia es reserva la Presidència de la Regidoria de Territori i Règim Intern i podrà, quan ho
consideri convenient, incorporar-se a la gestió de qualsevulla de les actuacions de les altres àrees.
4. NOTIFICAR aquesta Resolució als interessats, a l’efecte de la seva acceptació en el termini de
TRES dies, i publicar anunci al BOP de Girona.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri”.
Assabentats
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5 PROPOSTA D’ACORD DE DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
PLENÀRIES ORDINÀRIES
Vist el què disposa l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, i l'article 97 i
següents 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, en concordança amb l'article 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, d'aprovació del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Atès que resulta necessari procedir a la determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del
plenari municipal, que no podrà excedir el límit trimestral a què fa referència l'article 46.2.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, i concordants.
Atès que en data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament i en virtut de l'article
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, és necessari procedir dins dels
trenta dies següents a la sessió constitutiva, a la convocatòria de les sessions extraordinàries del ple
que siguin necessàries a fi de resoldre, entre d'altres extrems, la periodicitat de les sessions del Ple.
Es proposa el ple la següent proposta d’acord:
Primer.- Determinar que la primera sessió ordinària del ple de la corporació es celebrarà el darrer
dijous de setembre a les 20:00 hores i que les successives es celebraran el darrer dijous de cada dos
mesos (senars) també a les 20:00 hores.
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Campdevànol.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als diferents grups municipals, per al seu coneixement i a
l'efecte corresponent.
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 3: 2 de MES- Moviments d’esquerres i 1 d’ERC
Abstencions 1 de la CUP
S’aprova per majoria
Intervencions : L’alcalde explica que en municipis de menys de 5000 habitants la llei estableix
plenaris cada tres mesos , però que ja existien en la darrera legislatura per acord de Ple es va
establir fer-los bimensuals . Avança que el proper dia 13.7.2015 se’ls convocarà a una sessió
plenària per aprovar la modificació de l’ordenança de llar d’infants pel proper curs.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES- Moviments d’Esquerres manifesta el seu vot en
contra atès que el consistori te contingut suficient per poder fer Plens mensuals .
El senyro Jaume Garcia del grup municipals d’ERC manifest el desacord atès que si be es cert que
la darrera legislatura eera convenient degut al clima de crispació, el nou tarannà del consistori
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present en la campanya electoral fomenta la conveniència de fer-ho cada mes
La senyora Marina Baraldés del grup municipal de la CUP manifesta que s’abstindrà atès que
desconeix encara la procedència de la necessitat d’un o altre ritme de plens.
6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
LA DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES, LA DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL
PLE I LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SEVES SESSIONS ORDINÀRIES.
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent procedit el dia 11
de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local.
Vist el que disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
i l'article 48 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, on es determina que la Junta de Govern Local té
naturalesa potestativa i és el ple qui li correspon la seva creació.
Atès que dita Junta haurà d'estar integrada per l'alcaldia i un nombre de regidors no superior al
terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquella, conforme es
determina en els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
article 54 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.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer-. Aprovar la continuïtat de la Junta de Govern Local, que estarà integrada pels regidors que
lliurament nomeni l’Alcalde, donant-ne compte al Ple.
L’Alcaldia nomena tres membres de la Junta de Govern local amb veu i vot i tres substituts que de
manera automàtica substituiran el titular que excusi la seva assistència per ordre de nomenament.
Aquest sistema ha d’evitar la falta de quòrum en la constitució de la Junta amb els perjudicis que
podria ocasionar.
Membres amb veu i vot
Primera tinent d’alcalde: Sra. Dolors Costa i Martínez
Segon tinent d’alcalde: Sr. Sergi Corbatera i Jorge
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Tubau i Mitjavila
Membres amb veu i sense vot
Sra. Maria Sau i Tubau
Sr. Gerard Fossas i Noguera
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Sra. Maria del Mar Casals i Serras
A les reunions de la Junta de Govern assistiran en qualitat de convidats per l’Alcaldia, amb veu i
sense vot, els altres regidors convocats a l’efecte per l’alcaldia.
Segon-. Delegar en la Junta de Govern les competències del Ple que legalment són delegables
d’acord amb el punt 4 de l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de 1985 Reguladora de Bases de
Règim local , i en concret, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei de Bases
de Règim Local i DA 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic:
1.

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de
competència plenària (j).

2.

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (k).

3.

La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici
econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i les de Tresoreria que
excedeixin del 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior conforme la Llei
d’hisendes locals (m).

4.

Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la competència per contractar-los o concedir-los
no correspongui a l’alcalde i quan no estiguin encara inclosos al pressupost (ñ).

5.

Les altres que expressament confereixin les lleis (q).

6.

Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no correspongui a
l’alcalde d’acord amb la disposició addicional segona.

Igualment correspondrà a la Junta de Govern les competències que lliurement li delegui l’Alcaldia
de forma general o per a cada assumpte en concret.
Tercer-. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de manera
quinzenal, alternant la celebració en dijous i divendres a les 20:00 hores
Quart.- Publicar-ho al BOP de Girona a l’efecte corresponent.
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 2 de MES – Moviment d’esquerres
Abstencions 2 1 d’ERC i 1CUP
S’aprova per majoria
Intervencions
L’alcalde el senyor Joan Manso explica que la voluntat és la continuïtat . Que aquest és un òrgan
potestatiu en municipis de menys de 5000 habitants , però proposen la continuïtat d’una institució
ja força arrelada al municipi . Explica que també es proposa mantenir algunes de les delegacions
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del Ple a la Junta, tot i cal dir que en la darrera legislatura aquestes competències delegades poques
vegades van ser utilitzades, però en tot cas, sempre acaben passant davant del Ple
El senyor Lluis López del grup MES Moviment d’esquerres manifesta que el seu vot serà en contra
atès que deixa sense contingut el Ple, i entenent que els 11 regidors han estat escollits pel poble per
tal que es debatin les diferents postures al Ple , Que és aquest pluralisme del Ple qui enriquirà el
debat.
L’alcalde manifesta que encara que la Llei permeti les delegacions , no entén que això vulgui dir
que la resta de grups municipals no hi puguin intervenir.

7. PROPOSTA D’ACORD SOBRE DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
GENERAL I LA SEVA COMPOSICIÓ
D'acord amb l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'article 60 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, disposen que en els municipis de menys
de 5.000 habitants, si així ho acorda el ple, existiran òrgans que tenen per objecte l'estudi, informe o
consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple, així com el seguiment de la
gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostenten delegacions, sense perjudici
de les competències de control que corresponguin en el Ple.
Atès que hom creu oportú per a l'organització d'aquesta Corporació la constitució d'una Comissió
Informativa de caràcter General per a estudiar i, si es el cas informar, els assumptes que han de ser
sotmesos a la aprovació del Ple de la Corporació, actuant també d'òrgan de relació dels membres de
la Corporació.
Atès que tots els grups polítics/municipals que integren la corporació tenen dret a participar en
totes les comissions informatives existents en l'ajuntament, segons preveu l'article 20.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 60.5 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.
Atès que en data 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament i en virtut de l'article
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, és necessari procedir dins dels
trenta dies següents a la sessió constitutiva, la convocatòria de les sessions extraordinàries del ple
que siguin necessàries a fi de resoldre, entre d'altres extrems, la creació i composició de les comissió
informativa general
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Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels acords següents:
Primer.- Complementar l'organització de l'Ajuntament mitjançant la creació de la Comissió
Informativa General.
Segon.- Establir que la Comissió Informativa General es reunirà prèviament a la celebració de les
sessions plenàries de l'Ajuntament i que estarà presidida per l’alcalde i integrada pels membres
següents:
Sra. Dolors Costa Martínez, com a portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, o regidor
en qui delegui amb 7 vots ponderats.
Sr. Luis López Lafuente, com a portaveu del Grup Municipal de MES-Moviment d’Esquerres, o
regidor en qui delegui amb 2 vots ponderats.
Sr Jaume Garcia Anglada, com a portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana amb 1 vot
ponderat.
Sra Mariona Baraldés Cabarrocas, com a portaveu del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular amb 1 vot ponderat.
Tercer.- Establir que serà facultativa l’assistència dels altres membres de la corporació local, que
actuaran amb veu i sense vot.
S’aprova per unanimitat
Intervencions. El senyor Alcalde explica que aquest és un òrgan que no es obligatori però que ha
estat tradició en aquest ajuntament pels que es proposa la seva continuïtat
8. PROPOSTA D’ACORD

SOBRE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE

COMPTES I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES
Vist que l'article 20.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que la Comissió Especial de Comptes existeix en tots els municipis, de conformitat amb
l'estructura prevista en l'article 116 de la mateixa Llei. Atès que l'article 58 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 estableix que correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe
dels comptes anuals de la corporació i que aquests queden integrats pel compte general del
pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars
de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. Vist que l'apartat tercer
d'aquest preceptes estableix que la comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació, i que el nombre de membres és proporcional a la seva representativitat
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en l'ajuntament o igual per a cada grup, essent en aquest últim supòsit exigible l'aplicació del
sistema de vot ponderat. .
Atès que en data 13 de juny del 2015 es va constituir el nou Ajuntament, i en virtut de l'article
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, és necessari procedir dins dels
trenta dies següents a la sessió constitutiva, la convocatòria de les sessions extraordinàries del ple
que siguin necessàries a fi de resoldre, entre d'altres extrems, la creació i composició de la comissió
especial de comptes de l'Ajuntament de Campdevànol
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer .- Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, encarregada de l'examen, l'estudi
i l'informe dels comptes anuals de la corporació i que aquests queden integrats pel compte general
del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i
auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió, sense perjudici
de les competències que corresponent al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de
conformitat amb la seva legislació
Segon.- Disposar que la composició de la Comissió Especial de Comptes serà:
President: Sr. Joan Manso i Bosoms
Vocal del Grup Municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ: Sr. Sergi Corbatera i Jorge
Vocal del Grup Municipal de MES_MOVIMENT D’ESQUERRES: Sr. Lluís López Lafuente.
Vocal del Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL:
Sr. Jaume Garcia Anglada
Vocal del grup de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR: Sra. Marina Baraldés Cabarrocas
Els membres de la Comissió podran ser substituïts lliurement per un altre membre del seu
respectiu Grup Municipal i actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva representativitat en el
Ple de la Corporació.
S’aprova per unanimitat
Intervencions El senyor Alcalde explica l’acord.
9-PROPOSTA

D’ACORD

SOBRE

NOMENAMENT

CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL.LEGIATS

DE

REPRESENTANTS

DE

LA
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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, resulta necessària la designació
d'un representant als diferents òrgans col·legiats en els que el consistori ostenta representació.
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.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Nomenar com a representants de la Corporació en els òrgans col·legiats als regidors
electes següents:


CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT: Sra Maria Sau i Tubau



AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL Sr: Jordi Tubau i Mitjavila



CONSORCI ALBA-TER: Sr Jordi Tubau i Mitjavila



CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA: Sr Jordi Tubau i Mitjavila



CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL: Gerard Fossas i Noguera



CONSORCI LOCALRET: Gerard Fossas i Noguera



CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Maria del Mar Casals i Serras



REPRESENTANT-MEMBRE DE LA JUNTA RECTORA DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL: Joan Manso Bosoms



REPRESENTANT MEMBRE DE LA MANCOMUNITAT DEL RIPOLLÈS: Sergi Corbatera i
Jorge



JUNTA RECTORA DEL CONGIAC: Dolors Costa Martinez



CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA: Jordi Tubau i Mitjavila



CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE
DE DIA COMARCALS DE CAMPDEVÀNOL: Maria Sau i Tubau



COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ETAP DE RIPOLL I CAMPDEVÀNOL: Dolors Costa
Martínez



L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –
DIPSALUT: Joan Manso Bosoms

Segon.- Nomenar l’alcalde president, Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms, com a representant legal de
l’Ajuntament, o el regidor a qui delegui per tal que ostentin la representació de totes aquelles
entitats què no s’ha nomenat representant de manera expressa en aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats a l’efecte de que en el termini de TRES dies
expressin l’acceptació del nomenament.
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Quart.- Notificar igualment l’acord als organismes relacionats als efectes de la seva composició
interna.
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 0
Abstencions 4 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
S’aprova per majoria
Intervencions:

L’alcalde explica que s’ha procedit al nomenament

dels regidors que

representaran l’ajuntament en els diferents ens del que forma part l’ajuntament. Que en el
proper punt passarà la renúncia d’altres que no ha estat convocats els darrers anys, que estan
dissolts o són inoperatius.

10- PROPOSTA D’ACORD DE RENÚNICA EXPRESSA DE L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL DE FORMAR PART DE DIFERNTS ÒRGANS COL.LEGIATS I
ENCONSEQUÈNCIA DE DESIGANCIÓ DE REPRESENTANTS
Aquesta Corporació Municipal ha participat de forma activa en diversos òrgans col·legiats en
els que ha estat fins data d’avui degudament representada. Aquests organismes, per diferents
motius no han convocat els seus òrgans de gestió i de direcció en els darrers anys, bé per
finalització del objectius encomanats, per incapacitat de gestió o directament per dissolució i
corresponent extinció de la seva naturalesa jurídica.
És per això que resulta procedent, iniciar els tràmits legals oportuns per tal de renunciar a
participar com Ajuntament de Campdevànol en aquests organismes i a la vegada renunciar
també a nomenar representant formal de la corporació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.

Renunciar a formar part dels seus organismes, comissions i ens administratius:

COMISSIÓ DE SEGUIMENT SERVEI RECOLLIDA I TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CAMPDEVÀNOL
REPRESENTANTS-MEMBRES DE LA COMISSIÓ INTERMUNICIPAL DEL SERVEI DE
TRANSPORT ENTRE CAMPDEVÀNOL I RIPOLL
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CONSELL RECTOR DEL GOVERN TERRITORIAL DE LA SALUT DEL RIPOLLÈS, EN
REPRESENTACIÓ DELS MUNICIPIS DE CAMPDEVÀNOL I GOMBRÈN
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA
DEMARCACIÓ DEL RIPOLLÈS
2.

Facultar a l’alcaldia tan àmpliament com en dret sigui necessari per tal de portar a

terme aquells tràmits necessaris per fer efectiva la renúncia
3.

Notificar als citats organismes en cas de que gaudeixen, encara, de personalitat jurídica

pròpia el present acord.
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 0
Abstencions 4 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
S’aprova per majoria
Intervencions L’alcalde explica els motius pels quals és renuncia a formar-ne part, bàsicament
perquè molts d’ells no existeixen o no han estat operatius els darrers anys. En tot cas si

fos

necessari en algun moment designar-ne representant l’acord preveu que l’alcalde en cas que no
hi hagi designació específica ho serà l’alcaldia
11. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE PER DEDICACIÓ
EXCLUSIVA A JORNADA COMPLETA, I INDEMNITZACIONS A REGIDORS PER
ASSISTÈNCIA. I ALTRES ÒRGANS COL.LEGIATS
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.
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.
Vist el context econòmic especialment advers procedeix mantenir la reducció del 5% de les
retribucions per la dedicació exclusiva de l’alcalde de conformitat en l’acord adoptat en la sessió
plenària de data
Així mateix procedeix reorganitzar les indemnitzacions a regidors per assistència al ple i a la
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junta de govern local d’acord amb el funcionament habitual d’aquests òrgans col·legiats i la
mitjana de sessions que es solen convocar anualment.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Mantenir la dedicació exclusiva de l’Alcaldia aprovada per acord del Ple de data 30-52008 amb les corresponents retribucions que consten al pressupost vigent.
Segon.- Aprovar les indemnitzacions per raó de servei, previstes en l’article 41 de les bases
d’execució del pressupost municipal per l’any 2015, per assistència i dedicació al Ple i a la Junta
de Govern Local d’acord amb la modificació introduïda al punt 14 i 15 de l’ordre del dia del
present Ple, si bé supeditat a la modificació de les Bases del Pressupost Municipal per l’exercici
2015 i la modificació pressupostària pertinent.
Els membres de la Corporació que no desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre les següents assignacions:
Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes del Ple,
cada regidor convocat percebrà 125 € per sessió amb un màxim de 10 sessions l’any.
Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes de la
Junta de Govern cada regidor convocat percebrà 98 € per sessió amb un màxim de 36 sessions
l’any.
El nombre màxim de sessions amb dret d’indemnització es realitzarà d’acord amb el règim de
convocatòries independentment de l’assistència del regidor i/o del caràcter de la sessió
d’ordinària, extraordinària o urgent fins al límit de sessions establert en cada punt
La sessió de constitució de la corporació no serà retribuïda
Tercer.- Assignar als grups municipals que configuren el ple de la Corporació, per tal d’atendre
les despeses de funcionament les següents dotacions econòmiques, a partir de les bases
unitàries de 15 euros mensuals, i 13 euros/mes per cada regidor adscrit al grup, de forma que
resultarà el següent:
1. Grup municipal de CIU: 106 €
2. Grup municipal de MES: 41 €
3. Grup municipal d’ERC: 28 €
4. Grup municipal de la CUP: 28 €
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 4: 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
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Abstencions 0
S’aprova per majoria
Intervencions : L’alcalde explica que la proposta es continuista amb la dedicació i les retribucions
de l’alcaldia d’acord amb la rebaixa que ja es va aplicar . En referència a les indemnitzacions i atès
el nou organigrama municipal fruit de els eleccions i la realitzat de funcionament s’han adequats
als imports d’assistència al ple incrementant l’import i el nombre de sessions retribuïdes i s’han
disminuït de de la junta de Govern local però incrementant el nombre de sessions retribuïdes ,
bàsicament per ajustar-les a les realitats de les convocatòries.
En referència a les assignacions dels grups municipals i complint l’obligació de mantenir un fix i un
variable , s’ha procedit a regularitzar l’import d’acord amb la formació de la corporació que ha
passat de 3 grups a 4..
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres explica el sentit del seu
vot en contra perquè creuen que els retribucions que existien ja estaven bé. No s’ha tingut temps
per valorar-ho, però no entén el sentit d’aquest canvi atès que ni les pensions ni les retribucions han
s’ha incrementat per la resta dels ciutadans .
La senyora Mariona Baraldés , del grup municipal de la CUP , explica que votarà en contra atès que
la situació econòmica

que viuen els ciutadans

tampoc ha millorat no creu oportú que

s’incrementin les dels regidors.
El senyor Alcalde , explica fa 4 anys van rebre moltes queixes per rebaixar les assignacions al Ple,
i que ara que s’incrementen , no entén que s’hi oposin
La senyora Núria López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres explica que a la seva
oposició a la rebaixa de les assignacions al Ple era fruit que s’incrementava paral·lelament la de la
JGL
12

PROPOSTA D’ACORD SOBRE NOTIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DELS

ÒRGANS COL.LEGIATS DE L’AJUNTAMENT PER VIA TELEMÀTICA
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, determina que les administracions impulsaran
la utilització i aplicació de les tècniques i mitjans informàtic i telemàtics per al desenvolupament
de la seva activitat i l’exercici de les seves competències.
L’article 59 del mateix text legal i el 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics, preveuen que les notificacions es puguin practicar per mitjans
telemàtics sempre que s’hagi consentit expressament la seva utilització, així com també les
garanties i el procediment d’aquesta classe de notificacions.
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L’Ajuntament de Campdevànol a fi de seguir agilitzant els processos de notificació de les
convocatòries als seus òrgans col·legiats, i així mateix procurar la sostenibilitat ambiental en
l’estalvi de paper i l’eficiència del servei, desitja continuar acollint-se a la possibilitat que ofereix
la llei de notificació via telemàtica, a través de les adreces de correu electrònic, les convocatòries
a les sessions ordinàries o extraordinàries dels òrgan col·legiats de l’Ajuntament, com el Ple
municipal, Comissions Informatives o Junta de Govern Local.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar que les convocatòries de les sessions tant ordinàries com extraordinàries dels
Plens municipal, de les Comissions informatives i restants òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es
facin a través de via telemàtica.
Segon.- El procediment a seguir en la notificació de les convocatòria seguirà el mateix règim
previst en l’article 46.2.b de la Llei de Bases de Règim Local, i l’article 80 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i
règim jurídic dels ens locals i també amb les garanties previstes per a la notificació de l’article
59.3 de la Llei 30/1992.
Tercer.- Cada regidor comunicarà a la Secretaria de l’Ajuntament una adreça de correu
electrònic, que serà única, per totes les notificacions que s’efectuïn a la qual se li trametran les
convocatòries a les sessions del ple i restants òrgans col·legiats de l’Ajuntament, i també un
esborrany de l’acta de la sessió anterior i altra documentació que es consideri adient.
Quart.- Disposar que en cas de modificar-la o de tenir l’adreça de correu inhabilitada
temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància, haurà de comunicar-se la nova adreça
o el fet impeditiu de rebre les notificacions telemàtiques en el termini màxim de dos dies a la
Secretaria.
S ‘aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que la present proposta és per tal de regularitzar el sistema de notificació dels
plens i òrgans col·legiats que s’utilitza a l’ajuntament atès que no es va per un mitjà com l’e-notum
de notificació telemàtica. La proposta pretén agilitzar i abaratir els cost de tramitació.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres demana si també es
trametrà l’expedient per via telemàtica
L’alcalde explica que la Llei és molt clara en aquest aspecte que l’obligació es l’acta de la sessió
anterior , la convocatòria amb l’ordre del dia i una relació succinta del contingut dels acords, però
que no obstant ja s’ha acordat a la secretaria que els serà tramès les acords.
La senyora Núria López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres

demana atès que
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l’anterior secretària els tenia molt bens acostumats a si fos possible que la part de l’expedient que es
disposi en format electrònic que els sigui tramès.
L’alcalde respon que sempre que sigui possible es farà sinó generà més feina i els recorda que en
tots cas disposen de dos dies per venir a consultar els expedients.
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC demana que si es possible es passi la informació
amb el major temps possible d’antelació
13. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS CLAVARIS DE LA CORPORACIÓ.
D’acord amb 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 es procedeix a
posar en coneixement del Ple Municipal les resolucions d'alcaldia en matèria d’encomana de
funcions que l'Alcaldia ha realitzat:
Es dona compte que l’Alcaldia ha aprovat el nomenament dels tres clavaris de la corporació per
tal de permetre el funcionament de la comptabilitat municipal i signatura registrada a entitats
bancàries, següents:
Ordenador de pagaments: alcalde, Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms
Tresorer: regidor d’Hisenda Sr. Sergi Corbatera i Jorge
Interventora: secretària interventora Sra Núria Charques Grífol
Assabentats
14. CREACIÓ I NOMENAMENT DE COL·LABORADORS ADJUNTS A L’EQUIP DE
GOVERN
Vist l’article 48.2.f) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que preveu que el municipi pot completar
l'organització municipal amb qualsevol altre òrgan establert pel municipi diferent dels
enumerats al seu apartat primer;
Atès que segons l’article 49 sobre òrgans complementaris, l'Ajuntament, en exercici de la seva
autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot
cas l'organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de
respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana;
Vist que aquests òrgans no seran retribuïts per la qual cosa no suposarà increment de la despesa
per l’Ajuntament;
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Complementar l’organització municipal amb la figura del col·laborador adjunt a l’equip de
govern.
2. NOMENAR la Sra. Blanca Sánchez com a col·laboradora adjunta a l’equip de govern.
Aquest nomenament faculta als designats per assistir a totes les reunions de l'equip de govern i
a les Juntes de Govern Local com a convidats, així mateix se'ls facilita la tasca de col·laboració
amb els membres de l'equip de govern.
S'acorda que les funcions que desenvolupin de suport a la tasca de govern no estiguin
remunerades.
3. Notificar-ho als interessats a l’efecte de la seva acceptació del nomenament
4. Publicar l’anterior nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 2: 2 de MES- Moviment d’esquerres
Abstencions 2 : 1 CUP i 1 de ERC
S’aprova per majoria
Intervencions
L’alcalde explica que aquesta ha estat una dinàmica implantada en la darrera legislatura i que ha
permès implicar la següent persona de la llista en els temes municipals i de suport a les diferents
regidories d’algú que te molt coneixement del municipi com és el cas de la persona que es
proposa. La tasca desenvolupada per aquest figura no representa cap cost per l’ajuntament.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres manifesta que votaran
en contra atès que tot i que no dubten de la vàlua de persona en concret, entén que le seleccions ja
els han atorgat els regidors que composen el seu grup i que aquest és un nomenament que no surt
d’aquest procediment
El senyor Jaume Gracia explica que en aquest punt s’abstindrà , tot i que en l’anterior legislatura el
va recolzar perquè la situació era molt diferent. ( en to distès) Argumenta que poder és perquè el
senyor alcalde preveu que algun dels seus regidors plegarà.
L’alcalde respon que ja els agradaria a l’oposició però que aquest no és el motius. ( en to distès)
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15. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A DIFERENTS COMISSIONS ESPECIALS
ACTUALMENT VIGENTS AL CONSISTORI
A l’Ajuntament de Campdevànol existeixen actualment diferents Comissions especialment
creades per a encomanes específiques que al dia d’avui no han esgotat la seva funcionalitat.
Vist que cal renovar la seva composició amb l’inici de la nova legislatura;
Atès que totes han d’estar presidides per l’Alcaldia;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Nomenar els membres de la Comissió Seguiment de la Ràdio Municipal:
Representant de CIU: Gerard Fossas i Noguera
Representant del MES- Moviment d’esquerres: Núria López Rodríguez
Representant d’ERC-AM: Jaume Garcia Anglada
Representant de la CUP: Mariona Baraldés i Cabarrocas
2. Nomenar els membres de la Comissió del POUM:
Representant de CIU: Jordi Tubau i Mitjavila
Representant del MES_Moviment d’esquerres: Lluis López i Lafuente
Representant d’ERC-AM: Jaume Garcia Anglada
Representant de la CUP: Mariona Baraldés Cabarrocas
3. Nomenar els membres de la Comissió de la Llei de Barris:
Representant de CIU: Jordi Tubau i Mitjavila
Representant del MES_Moviment d’esquerres: Lluis López i Lafuente
Representant d’ERC-AM: Jaume Garcia Anglada
Representant de la CUP: Mariona Baraldés Cabarrocas
4- Nomenar els membres de la Comissió de la Nova Escola Pirineu
Representant de CIU: Maria del Mar Casals i Serras
Representant del MES_Moviment d’esquerres: Núria López Rodríguez
Representant d’ERC-AM: Jaume Garcia Anglada
Representant CUP: Mariona Baraldés Cabarrocas
S’aprova per unanimitat
Intervencions
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L’alcalde explica les diferents comissions , que alguns s’han reunit més que altres , però que en
algun cas no es potestat de l’ajuntament la seva convocatòria, no obstant afegeix que tenen la ferma
convicció de reunir aquelles que tenen temes importants per tirar endavant.
16.PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST 2015
16.1 modificació de la Base 10 de crèdits ampliables
Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Ajuntament per l'exercici del 2015i l'expedient
instruït a l'efecte que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució, el qual figura integrat
pel propi de la Corporació, aprovat amb caràcter definitiu al BOPG de data 5.2.2015 núm 24 .
Atès que per tal de poder modificar les bases d’execució del pressupost cal seguir la tramitació
establerta per a la seva aprovació exigida pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció, s’ acorda elevar al Ple la
següent proposta d’acord:
"PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost
GENERAL de l’ajuntament de Campdevànol per l’exercici 2015, que es detallen a continuació
1) Base 10 crèdits ampliables
ON DIU
L’ampliació de crèdit es concreta en l’augment de crèdit pressupostari en alguna de les
aplicacions ampliables que es detallen a continuació, previ compliment dels requisits exigits en
aquesta base i en funció de l’efectivitat de recursos afectats no procedents d’operacions de
crèdit.
1.

Es consideraran aplicacions ampliables aquelles que corresponguin a despeses
finançades amb recursos expressament afectats.

2.

L’ampliació de crèdits exigirà la tramitació d’un expedient, incoat per l’Alcalde en el
que s’acrediti el reconeixement de majors drets sobre els previstos en el Pressupost
d’ingressos.
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3.

L’aprovació dels expedients d’ampliació de crèdit correspon a l’Alcalde President de la
Corporació,

excepte

quan

es

tracti

de

modificacions

finançades

mitjançant

contribucions especials i/o operacions de crèdit que hauran de ser aprovades pel Ple.

Ha de dir al punt 1
L’ampliació de crèdit es concreta en l’augment de crèdit pressupostari en alguna de les
aplicacions ampliables que es detallen a continuació, previ compliment dels requisits exigits en
aquesta base i en funció de l’efectivitat de recursos afectats no procedents d’operacions de
crèdit.
1. Es consideraran aplicacions ampliables aquelles que corresponguin a despeses
finançades amb recursos expressament afectats. En particular, es declaren ampliables
les següents partides, afectades als següents conceptes del pressupost d’ingressos, del
Pressupost de la Corporació.

ESTAT DE DESPESES
231.22606 – Excursions i visites

ESTAT D’INGRESSOS
34405 – Ingressos per

culturals per la gent gran

excursions

334.22606 – Promoció cultural

34402 – Ingressos per
actuacions

334.22609 – Edicions i activitats

34403 – Ingressos per

d’interès local

activitats d’interès local

326.22606 – Activitats diverses del

342 – Ingressos el Casal

Casal d’Estiu

d’Estiu

432.22701 – Contractació externa

330 – Taxa d’estacionament

vigilància i informació Font del

de vehicles

Querol i Torrent de la Cabana
D'acord amb el que estableix l'article 39 del RD 500/90, només es podran modificar a l'alça les
partides del Pressupost de despeses finançades amb recursos afectats detallades en aquest
article, sempre que s'acrediti el reconeixement ferm de majors drets sobre els previstos en el
Pressupost d'ingressos afectats pel crèdit que es pretén ampliar.
1. L’ampliació de crèdits exigirà la tramitació d’un expedient, incoat per l’Alcalde en el
que s’acrediti el reconeixement de majors drets sobre els previstos en el Pressupost
d’ingressos.
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2. L’aprovació dels expedients d’ampliació de crèdit correspon a l’Alcalde President de la
Corporació,

excepte

quan

es

tracti

de

modificacions

finançades

mitjançant

contribucions especials i/o operacions de crèdit que hauran de ser aprovades pel Ple.
3. SEGON.- 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.
4. TERCER.- 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.
5. QUART TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i
Generalitat de Catalunya."
S’aprova per unanimitat
16.2 Modificació de les bases d’execució del pressupost 40 i 41
Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Ajuntament per l'exercici del 2015i l'expedient
instruït a l'efecte que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució, el qual figura integrat
pel propi de la Corporació, aprovat amb caràcter definitiu al BOPG de data 5.2.2015 núm 24 .
Atès que per tal de poder modificar les bases d’execució del pressupost cal seguir la tramitació
establerta per a la seva aprovació exigida pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció, s’ acorda elevar al Ple la
següent proposta d’acord:
"PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost
GENERAL de l’ajuntament de Campdevànol per l’exercici 2015, que es detallen a continuació
2)base 40 Aportacions als grups polític municipals
ON DIU
1.

De conformitat amb l’establert a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, als Grups Polítics Municipals, legalment constituïts, per al seu
funcionament, els correspon les assignacions econòmiques següents:
•

30,00 euros per grup polític municipal.
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•
2.

15,00 euros per regidor integrant del grup.

.............

HA DE DIR
•

De conformitat amb l’establert a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, als Grups Polítics Municipals, legalment constituïts, per al seu
funcionament, els correspon les assignacions econòmiques següents:
•

15,00 euros per grup polític municipal.

•

13,00 euros per regidor integrant del grup.

•

..............

3)Base 41 indemnitzacions per raó de servei
ON DIU
1. Sens perjudici de les modificacions que amb caràcter general puguin ser dictades, la
percepció d’indemnitzacions per raó del servei s’ajustarà a l’establert en el Reial decret 462/2002,
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
2. Els membres de la Corporació que no desenvolupin les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre les següents assignacions:
- Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes del Ple,
cada regidor 106,59 €/sessió amb un màxim de 8 sessions l’any.
- Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes de la
Junta de Govern, 124,76 €/sessió amb un màxim de 24 sessions l’any.
•

..............................

Ha de dir
1. Sens perjudici de les modificacions que amb caràcter general puguin ser dictades, la
percepció d’indemnitzacions per raó del servei s’ajustarà a l’establert en el Reial decret 462/2002,
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
2. Els membres de la Corporació que no desenvolupin les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre les següents assignacions:
- Per dedicació extraordinària degudament justificada, en la preparació dels assumptes del Ple,
cada regidor 125 €/sessió amb un màxim de 10 sessions l’any.
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- 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.
El nombre màxim de sessions amb dret d’indemnització es realitzarà d’acord amb el règim de
convocatòries independentment de l’assistència del regidor i/o del caràcter de la sessió
d’ordinària, extraordinària o urgent fins al límit establert en cada punt
La sessió Plenària de Constitució de l’ajuntament no gaudirà d’indemnització
•

........................

SEGON.- 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.
TERCER.- 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.
QUART TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i Generalitat
de Catalunya."
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 4: 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
Abstencions 0
S’aprova per majoria
Intervencions
L’alcalde explica la motivació de la proposta i concreta els crèdits ampliables que s’introdueixen .
Els ciutadans no entenen que de vegades els ingressos que es perceben en activitats no poden
generar major despesa per aquesta activitat, aquesta proposta pretén donar resposta a aquesta
necessitat en algunes despeses i ingressos.
L’altre part de la modificació les bases 40 i 41 donen resposta al tràmit obligatori per poder dur a
terme els acords precedents
La senyora Núria López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres demana si aquest punt
es podria votar per separat , per una banda el que procedeix a la base 10 de crèdits ampliables i un
altre a la modificació de les bases 40 i 41., perquè els votarien a favor del primer de la base 10 i en
contra els de la base 40 i 41 per coherència.
Els regidors ERC i CUP es manifesten en el mateix sentit
L’alcalde demana a la secretària si és possible separar-los. La secretària respon que si els regidors
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estan d’acord , no hi ha inconvenient en acordar-ho cada apartat per separat.
Els regidors manifesten la seva conformitat pel que la secretària passa a formular els acord per
separat
17 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 PER TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT 7/2015
Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i
davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost
vigent no compromeses pertanyents a diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de
crèdits de personal.

Atès l’informe de Secretaria de data 25 de juny de 2015 sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir, la Memòria d’Alcaldia de data 25 de juny de 2015 i els informes
d’Intervenció de data 25 de juny de 2015, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a
minorar.

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 7/2015, en la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d’acord amb el detall
següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Partida
912.23000

Concepte

Import

Indemnitzacions a regidors per raó de càrrec
TOTAL

Baixes en Aplicacions de Despeses

1.760,00 €
1.760,00 €
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Partida

Explicació

Import
011.31000

Interessos i despeses de contractació de nous préstecs

912.233

Aportacions a grups polítics

1.200,00 €
560,00 €

TOTAL

1.760,00 €

2. SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 4: 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
Abstencions 0
S’aprova per majoria
18 PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ

DEL CONSELL DE POBLE

I EL PATRONAT DE

CULTURA DE CAMPDEVÀNOL
18.1 Proposta de dissolució del Consell de Poble de Campdevànol
El Ple de l’ajuntament de Campdevànol en sessió extraordinària de data 22.12.2010 va aprovar
la constitució del Consell de Poble de Campdevànol, consell sectorial de participació ciutadana,
per majoria absoluta de sis membres del onze que de Dret formen la corporació
Atès que per Acord de Ple de data 26 de febrer de 2010 es va acordar l’aprovació inicial del
reglament del Consell de Poble que fou aprovat per acord de Ple de data 26.2.2010 i publicat al
BOPG 120 de data 23 de juny de 2010.
Atès que l’esmentat reglament no estableix explícitament la forma de dissolució d’aquest.
D’acord amb els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveuen la creació d’òrgans sectorials i
territorials per tal de facilitar la participació ciutadana. En el mateix sentit l’article 131 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
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Vista la competència del Ple en virtut dels articles 22.2.d i 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril ,
Reguladora de les bases de règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim locals de Catalunya i 63 del Decret
178/1995 de 13 d’anys, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis de les entitats
locals
D’acord amb l’actualització normativa de la legislació aplicació

vigent

aplicable a les

organitzacions especials , recollides a l’article 52.2 e Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , a
l’article 48.2.f i 49 del mateix, l’ajuntament en l’exercici de la seva autonomia pot crear així com
dissoldre altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica
determinada per les Lleis.
Atès que , en tot allò que no es trobi expressament previst en els acords de la seva creació i
establiment en el Reglament, es regirà i s’estarà a allò que es disposa en la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, així com en el 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 (TRLMRL) i la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL) l’altre legislació d’aplicació, correlativa, corresponent i concordant, pel què fa al
règim d’organització, funcionament i règim jurídic dels seus òrgans.

Vist que la voluntat del govern municipal és aprofundir en espais de participació ciutadana més
concrets tals com les reunions als barris amb veïns i veïnes oberts al comú de la ciutadania, que
tan bona acollida han tingut en els darrers anys.
Vista la voluntat de crear en un futur òrgans de participació ciutadana amb vocació sectorial, si
l’assumpte ho requereix tal com ja s’ha fet amb la taula de participació pel futur del Torrent de
la Cabana i la Font del Querol.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar la dissolució del Consell del Poble de Campdevànol
Segon Acordar la derogació del reglament del Consell del Poble
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 4: 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
Abstencions 0
S’aprova per majoria
Intervencions
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L’alcalde explica que en la programa de campanya electoral ja van fer esment que tant un cop altre
ens no responien al seu model de participació ciutadana. Que la seva proposta passa per treballar
de forma molt pròxima amb els diferents sectors, amb les entitats , i els barris com han vingut fent
en la darrera legislatura. Que aquest ´s un model que ja s’ha aplicat amb el Torrent de la Cabana i
que volen estendre a altres àmbits. Que sense menys prear la tasca feta per aquest ens , cal dir que
no han estat operatius en els darrers anys i que els seves funcions eren massa genèriques i
abstractes i globals.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres entén que uns i altres
models són complementaris , i no excloents, que els consell de Poble és un ens pensat per a ajudar
a la presa de decisions.
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC manifesta de que difereixen amb escreix del
posicionament del grup municipal de CiU, que de fet aquesta era una de les condicions del pacte
de la legislatura anterior. Creiem fermament que el diàleg amb els ciutadans enriqueix el
municipi i la política local
Afegeix que la tasca del Patronat encara he estat més valuosa i que segurament el criteri de
dissoldre aquest ens és un gest de la majoria absoluta que disposa.
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de CUP esmenta que els eu grup polític es
fonamenta en la participació ciutadana que poder els ens no eren la millor forma de gestió , però
que en tot cas el seu criteri passava per modificar-los i no per dissoldre’ls.
El senyor Alcalde respon que la dissolució no és fruit d’una majoria absoluta , que els recorda que
els ha donat el poble amb programa , sinó el ferm convenciment que al participació ciutadana passa
por ens més sectorials i directes amb treball amb entitats i no ens polititzats com el Patronat.
La senyora Núria López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres

argumenta que

lamenta la decisió adoptada amb la majoria absoluta de l’equip de govern atès que el Consell de
poble es fonamenta en la relació dels ciutadans amb els polítics.
L’alcalde respon que és més complex anar a parlar amb els veïns quan no saben quines demandes
et faran que anar-hi amb una agenda pre-establerta com és el cas del Consell.

18.2 Proposta de dissolució del Patronat de Cultura i Festes de Campdevànol
En sessió plenària de data 27 de febrer de 2004 es va aprovar les normes reguladores del
Patronat de cultura de l’ajuntament de Campdevànol.
D’acord amb el seu reglament aquest es constituí sense personalitat jurídica pròpia i d’acord
amb la normativa d’aplicació del moment.
“El patronat de cultura es regula per el propi reglament i per les disposicions aplicables de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril. de bases de règim local , la Llei 8/1987 de 15 d’abril. Municipal i de
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règim local de Catalunya, el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/1995 de 13 de juny u la Llei 39/1988 de 28 de desembre d’hisendes locals, la llei
30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Llei 13/1995 de 18 de maig de contracte de les administracions públiques
a més de la resta de les disposicions legals i reglamentàries aplicables i sense perjudici de les
facultats de direcció que correspongui als òrgans competents de l’Ajuntament de Campdevànol
en virtut de les presents normes.”
D’acord amb l’actualització normativa de la legislació aplicació

vigent

aplicable a les

organitzacions especials , recollides a l’article 52.2 e Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , a
l’article 48.2.f i 49 del mateix, l’ajuntament en l’exercici de la seva autonomia pot crear així com
dissoldre altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica
determinada per les Lleis.
Vist que en els darrers anys els diferents governs han vingut nomenant persones de la seva
confiança per constituir un grup de col·laboradors sense extensa capacitat de decisió, sense la
participació activa de les associacions i entitats del municipi. Vist que la voluntat del govern és
aprofundir en la participació activa de les entitats i associacions en la definició de l’activitat de
les àrees d’esports, cultura i festes, a través de reunions periòdiques amb totes les entitats del
municipi. Vist que d’acord amb la voluntat del govern municipal resulta pertinent canviar el
funcionament de l’àrea de Cultura i Festes per tal de fer possible aquesta implicació activa
d’una manera menys formal i fruit del treball de manera conjunt constant.
En virtut de les competències atorgades per la legislació de règim local al Ple , es proposa
Primer.- Aprovar la proposta de dissolució inicial del Patronat de Cultura i Festes.
Segon Derogar el reglament regulador
Vots a favor 6 de CiU
Vots en contra 4: 1 d’ERC i 1CUP i 2 de MES- Moviment d’esquerres
Abstencions 0
S’aprova per majoria
Intervencions L’alcalde explícita que mot del seu criteri ja ha estat exposat, però que en el cas del
Patronat cal afegir que aquest estava molt polititzat, que el seu model pretén establir relacions des
de les bases de els entitats tal i com estan fent altres pobles , com Ripoll en base a comissions .
El patronat inicialment preveia una dotació pressupostària específica , tot i que els darrers anys ja
ni s’havia previst
La senyora Núria López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres

mostra el seu tota
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descord , i creu que si aquest ens no han funcionat es perquè no s’ha sabut fer-los funcionar. Per
ella les entitats s’han de complementar amb les persones individuals , perquè sinó s’empobrirà el
diàleg
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’ERC mostra també el seu desacord , i manifesta que
els arguments de l’alcaldia semblen un auto convenciment per dissoldre un ens que ha complert els
seus objectius .
La senyora Mariona Baraldés explica que el seu criteri seria modificar-lo no dissoldre’l
L’alcalde explica que eren òrgans col.laboradors , no de participació . Que el model que proposen
és el que han iniciat altres municipis de comissions , sense politització, mitjanant òrgans sectorials
La senyora Núria López demana que si es creen altres òrgans de participació també es tingui en
compte als ciutadans individuals Evidentment la majoria absoluta li permet dissoldre , no obstant
li demanem tingui en consideració la nostra proposta i la voluntat de col.laborar-hi
L’alcalde diu que així ho faran , i esmenta la proposta que no es fruit de la majoria absoluta, sinó
una forma de veure la participació ciutadana diferent i que els que s’està fent és emprendre aquest
nou camí.
19- PROPOSTA DE CESSIÓ D’US PRIVATIU D’UNES INSTAL.LACIONS PÚBLIQUES I DEL
CONVENI REGULADOR
En data 22 de juny de 2015, CER Campdevànol SCP, ha demanat l’ús de les instal·lacions de la
piscina municipal per a realitzar activitats de natació i aquagym, els dimecres de 9.00 a 10.00
hores i dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 hores.
Per determinar el cànon, s’ha fet un càlcul dels costos aproximats del preu/hora piscina, tenint
en compte els costos de cloració, subministraments elèctrics i de biomassa de l’any 2012, que
són els següents:
Cloració i altres productes
Subministraments elèctrics juny - setembre
Biomassa
TOTAL

2.748,26
3.371,59
477,90
6.597,75

D’aquests costos resulta un cànon de 9,15 euros/hora.
Fonaments jurídics
L’Annex 6 del Reglament general dels preus públics municipals estableix que l’Ajuntament
podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i empreses de
Campdevànol a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients de les

33
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia i Urbanisme
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús, així com el cànon anual a
satisfer.
Proposta d’acord
Primer. Aprovar el conveni d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal amb l’empresa CER
Campdevànol, SCP per poder-la utilitzar de forma privativa i reservada, per a realitzar
activitats de natació i aquagym, els dimecres de 9.00 a 10.00 hores i dimarts i dijous de 20.00 a
21.00 hores del mes de juliol, amb l’abonament d’un cànon de 9,15 euros/hora.
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura i gestió de la documentació que calgui per a
l’efectivitat d’aquest acord.
S’aprova per unanimitat

Intervencions
L’alcalde explica la proposta
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres mostra la seva
oposició a que l’ajuntament hagi adjudicat directament el BAR de la piscina, sense plec de
licitació ni invitacions ni concurrència
El senyor Alcalde informa que no es cert, que el procediment era menor però que es van cursar
invitacions i es va penjar l’edicte i li consta que hi havia plec de condicions
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres manifesta que només
han tingut dos minuts per veure l’expedient, i que no hi havia plec de licitació però que si això
es cert retiren l’observació
La secretària informa que l’expedient que esmenten no forma part de cap proposta del present
Ple, però que cap procediment s’ha variat de l’establert fins ara a l’ajuntament i de memòria
sense poder-ho corroborar atès que no formava part de Ple i són molts els procediments que es
tramiten a l’ajuntament li consta que l’expedient disposava de plec , edicte, i invitacions.
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres manifesta que si és
així ho retira
El senyor Jaume Garcia el grup municipal d’ERC esmenta que està a favor de facilitar a les
entitats , clubs, i altres les iniciatives que emprenguin.
20-PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL CANVI D’EMPLAÇAMENT DE LA SALA DE PLENS
DE LA COPORACIÓ MUNICIPAL
ANTECEDENTS
En data 28.1.2013 el ple va acordar el trasllat de
Campdevànol al Centre cívic

la sala de Plens de l’Ajuntament de
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Valorada la nova ubicació , es creu oportú el seu trasllat de nou a la seu inicial de la Sala de
Plens municipal ubicada a la planta primer de l’edifici consistorial de la Plaça Anselm Clavé
número 1 de Campdevànol.
FONAMENTS JURÍDICS
Els articles 49 del Reial Decret Legislatiu 781/0986, de 18 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 102 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 85 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals regulen que les
sessions del Ple s’han de celebrar a la Casa Consistorial o seu de la Corporació, la qual cosa
implica que s’han de portar a terme en un lloc públic, que conegui la ciutadania, permanent i
que no pugui ser constantment alterat si no és per un cas de força major. En compliment
d’aquesta normativa, s’haurà d’ubicar en un lloc preferent de la sala de sessions la fotografia de
S.M. El Rei.
L’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, l’òrgan competent pot acordar l’obertura d’un
període d’informació pública quan la naturalesa de l’acord així ho requereixi perquè qualsevol
persona física o jurídica interessada pugui presentar les al·legacions o observacions que
consideri oportunes.
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar inicialment el trasllat de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Campdevànol de
la Sala Polivalent del Centre Cívica Plaça Anselm Clavé número 6 i 7 de Campdevànol al primer
pis de l’edifici de la Casa consistorial situat a la Plaça Anselm Clavé 1
Segon. Obrir un període d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a comptar des
de la seva publicació al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En cas que no es formulin
al·legacions ni reclamacions, aquest acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Un cop aprovat definitivament, publicar l’acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament així
com a les cartelleres municipals i al web i notificar-ho al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte i per fixar la data del trasllat de la sala de plens.
Vots a favor 10 : 6 de CiU , 2 de MES- Moviment d’esquerres i 1 de la CUP
Vots en contra 0
Abstencions 1 ERC
S’aprova per majoria
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Intervencions
L’alcalde explica que en la darrera legislatura es va proposar canviar la seu de Plens per tal de
poder trobar espais a l’ajuntament per diferents serveis i que no ha estat una idea que hagi donat
profit atès que la sal on avui es celebra al Ple te forces activitats programades fruit de la riquesa
del municipi que la celebració dels Plens enterboleix. Una proposta que s’ha comprovat no fou
encertada i cal rectificar
Per tant la present proposta preveu tornar a la seu de la casa consistorial
El senyor Lluis López del grup municipal de MES Moviment d’esquerres , agreix la sinceritat, de
reconèixer els propis errors
El senyor Jaume Garcia del grup municipal d’esquerra argumenta que s’abstindrà, però que anirà
a la sala que se’l convoqui.
L’alcalde esmenta al senyor Garcia que no passa res per reconèixer que es van equivocar ( en to
distès)
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21.30 hores, de la
qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcalde president.
El secretari,

Vist i plau,

Joan Manso Bosoms

