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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 3/2017 DE DATA 11.5.2017

ASSISTENTS:
Alcalde-President
D. Joan Manso Bosoms (CiU)
Regidors
Dolors Costa Martínez ( ind CiU) Sergi Corbatera
Jorge (ind CiU) Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU) Gerard Fossas
Noguera (ind CiU) Maria del Mar Casals Serras
(CiU) Blanca Sánchez Gonzalez(CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment esquerres)
Sergi Colomé Coromina
MES- Moviment
esquerres)
Antonio Riera Masjoan ERC - PM Mariona
Baraldés Cabarrocas (C.U.P-PA)

En la localitat de Campdevànol sent les 20:00
hores del 11.5.2017 es reuneixen en el saló
d’actes de la Casa Consistorial, el Ple d’aquest
Ajuntament en sessió EXTRAORDINÀRIA,
prèviament convocada, sota la Presidència de
l’Excm. D. Joan Manso i Bosoms, amb
assistència dels Srs. Regidors que s’enumeren al
marge.
No assisteixen
[sí/no] excusant la seva
assistència els Srs. Regidors enumerats al
marge.
La Corporació aquesta assistida per la secretària
interventora la senyora Núria Charques Grífol
d’acord amb la resolució de nomenat de la
Direcció General Administració Local de data 26
de juliol de 2016 que dóna fe de l’acte .

NO ASSISTENTS:

SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol
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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 dels dia
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A) Part resolutiva
1.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.

Donar compte de la resolució d'alcaldia de l'Expedient 269/2017. Modificació de la relació de llocs
de treball

3.

Expedient 251/2017. Transferència de crèdits entre Aplicacions de despeses de diferent àrea de
despesa de Conformitat a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'estructura de pressupostos de les Entitats Locals

4.

Proposta d'aprovació modificacions de la LL Barris Expedient 22/2017. Sol·licitud subvenció

5.

Donar compte de la resolució d'alcaldia de l'Expedient 268/2017. Expedient de generació de crèdits
per ingressos

6.

Proposta d'aprovació de l’Expedient 254/2017. Modificació de Crèdits per Finançar Inversions amb
càrrec a Operacions de Préstec, Modalitat de Suplement de Crèdit

7.

Proposta d’aprovació de l'Expedient 190/2017. Modificació de crèdits, modalitat de suplement de
crèdits, amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria

8.

Proposta aprovació provisional Expedient 214/2017. Imposició i ordenació de taxes

9.

Donar compte de l'Expedient 215/2017. Aprovació de conveni 2017 TORRENT CABANA

B) Activitat de control
10.

Donar compte dels decrets d'alcaldia

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Vist l'establert en la LRBRL en l'article 80.2 I l'article 91.1 i el Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel
que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals que estableix
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que les sessions s'iniciaran amb la pregunta de la presidència sobre si algun membre de la corporació te
alguna observació sobre l'acta de la sessió anterior.
Es proposa al Ple l'aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent Ple 2/2017 de data 30.3.2017
S’aprova per unanimitat

2- Expedient 269/2017. Modificació de la relació de llocs de treball I plantilla
Atès que, en data 2 / de maig / 2017 i de conformitat amb la provisió d'Alcaldia, es va aprovar la modificació
del CE de la plantilla de personal i la RLT del lloc de treball D’ARQUITECTE TÈCNIC.
Atès que de conformitat amb la provisió d'Alcaldia es va emetre informe de Secretaria referent al
procediment a seguir i a la legislació aplicable en el procediment de modificació de la relació de llocs de
treball i plantilla.
Atès que el projecte de modificació de la relació de llocs de treball es va negociar amb els representants
dels funcionaris i del personal laboral, i s'hi van incorporar les modificacions corresponents.
Atès l'informe d'Intervenció estableix que en el pressupost municipal vigent No existeix consignació suficient
i adequada per atendre les obligacions econòmiques que es deriven de la modificació de la relació de llocs
de treball, pel que cal procedir a la modificació de crèdits prevista en l’expedient 269/2017d’aprovació
plenària
Atès l'informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableix l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, a proposta de la comissió informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb el text
que consta en l'expedient i la modificació de la plantilla.

Classificació: A2
Lloc de Treball: Arquitecte tècnic
Característiques essencials: Personal laboral
Funcions: Les assenyalades en l'article 169.1.c) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Requisits exigits: Pertànyer a l'escala de l'administració especial , Subescala tècnica Nivell de complement
de destinació: N20
Complement específic: (Modificació de 813,72 a 1.161,42
Forma de provisió: Concurs
Lloc de Treball: Arquitecte tècnic
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SEGON. Exposar al públic la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla esmentada, durant el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l'anunci corresponent en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el ple. La modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament
aprovada si durant el termini esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà del
termini d'un mes per a resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la relació de llocs de treball i la plantilla s'ha
de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i s'ha de remetre una còpia d'aquesta a l'administració de l'Estat i al departament de
governació de la Generalitat».
S’aprova per unanimitat
Intervencions : L’alcalde explica que la present modificació resulta d’un error de l’alcaldia en el pressupost i
plantilla inicial que a l’incrementar la jornada de la plaça d’arquitecte tècnic no va preveure incrementar
proporcionalment també el CE, i que la present i posterior acord responen a la regularització d’aquesta
situació.
El regidor d’ERC demana sinó es podia preveure vist que amb el desenvolupament de la Llei barris era
evident que l’arquitecte tindria més feina i només disposa del 50% de la jornada. L’alcalde explica que és
l’aparellador i no l’arquitecte a qui afecta les dues modificacions.
3- Donar Compte de la resolució d'alcaldia de l'Expedient 251/2017. Transferència de crèdits entre
Aplicacions de despeses de diferent àrea despesa de Conformitat a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les Entitats Locals
Vistes les modificacions necessàries d'acord amb les competències que la LRBRL i el RDL 2/2004 i les
Bases d'execució del pressupost atorguen a l'alcaldia es procedeix a donar compte de la resolució
d’alcaldia de modificació de crèdits 251/2017 que es transcriu literal a continuació

"RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Atès que mitjançant provisió d'Alcaldia, es va incoar expedient per a la reducció de despeses del pressupost
en vigor, mitjançant la modalitat de transferència de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses pertanyents a la mateixa àrea de despesa.
Atès que es va remetre memòria d'Alcaldia en què s'especificava la modalitat de modificació a utilitzar.
Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació
amb aquest assumpte.
Atès que la Intervenció va informar la proposta d'Alcaldia i va emetre certificat sobre la disponibilitat de
crèdits a minorar.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 179.2
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,
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RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 251/2017, amb la modalitat de transferència de
crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa i/o que afecten a crèdits de
personal, d'acord amb el detall següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària N.
º

Descripció

Euros

2.150

13000

Retribucions del personal tècnic de l’àrea de serveis 4.870,00
generals

2.150

16000

Seguretat social del personal tècnic de l’àrea de
serveis generals

1.630,00

TOTAL DESPESES

6.500,00

Baixes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària N.
º

Descripció

Euros

1.920

Contractació externa del servei de neteja d’edificis

6.500,00

TOTAL DESPESES

6.500,00

22700

La present modificació ve motivada per l'existència de despeses que no es poden demorar fins l'exercici
següent, per als quals el crèdit és insuficient i no ampliable, i l'existència de crèdit disponible en altres
aplicacions del pressupost de despeses.
SEGON. Donar compte al Ple de la corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària que aquest
celebri, de conformitat amb allò que estableix l'article
42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre còpia d'aquest a l'administració de l'Estat i a la
Comunitat Autònoma.”
TERCER. Contra la seva aprovació, de conformitat amb allò que estableix l'article113 de la Llei 7/1985, els
interessats poden interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que
estableixen els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta jurisdicció."
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Assabentats

4. Proposta de modificació del pressupost i quadre d’inversions del 2017-2018 de la Llei de Barris
(exp 22/2017)
Antecedents
En data 27.2.2017 i mitjançant registre EACAT, el Departament de Governació i Administracions Públiques i
habitatge ha tramès comunicat del Fons i foment de barris /àrees urbanes Expedient BAE2010061
d’intervenció integral del barri del
Nucli original de Campdevànol en que requereixen a aquesta administració l’adequació de la sol·licitud
formulada de pròrroga excepcional i adaptació del Pla financer del projecte d’intervenció del Nucli Original
de Campdevànol d’acord amb les instruccions de la secretaria general del departament de Vicepresidència
de 14 de desembre de 2016 pel que els projectes de convocatòria del l’any 2010 poden acollir-se a una
pròrroga màxima de 2 anys , de manera que el límit per a l’execució de les despesa és de 31 de desembre
de 2018.
En l’esmentat requeriment l’oficina de gestió del programa de Barris adjunta un pla d’inversions revista i
adequat a l’anualitat 2018 per tal que sigui retornat amb la signatura del secretari interventor .
En data 30.3.2017 el Ple va ratificar la resolució d’alcaldia d’acceptació de la modificació i nou
calendari de la Lla Llei barris
En data 25.4.2017 per Resolució del Secretari d’habitatge i Millora urbana relativa a la pròrroga excepcional
del Projecte d’intervenció Integral del Nucli Original .
D’acord amb la Resolució d’alcaldia ratificada pel Ple de 31.3.2017 i autoritzada per la resolució del
Secretari d’habitatge i Millora urbana relativa a la pròrroga excepcional del Projecte d’intervenció Integral del
Nucli Original en data 25.4.2017 cal procedir a les modificacions al pressupost del 2017 i els annexos
d’inversions de l’aprovació del pressupost.
Vist l’informe de secretaria intervenció en referència al compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària que
el present acord implicarà a la comptabilitat municipal
Fonaments de dret
TRLMRL 2/2003 text Refós de la Llei municipal de règim local TRLRBRL 7/1985 Text refós de llei
reguladora de Bases de Règim local TRLRHL 2/2004 text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
L27/2016 LRSAL Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local Llei Orgànica 2/2012
Estabilitat Pressupostaria
Resolució PTO/430/2010 de 18 de febrer de convocatòria d’atorgament dels ajuts que estableix la llei
2/2004 de 4 de juny de millora de barris i àrees urbanes i viles Decret 369/2004 de 7 de setembre que
desplega l’esmentada Llei
Llei 16/008 de 23 d e desembre de mesures fiscals i financeres
D’acord amb l’exposat i en virtut de les competències que la LMRL i la LRBRL atorguen al ple de la
Corporació es proposa al Ple :

Diligència de secretaria per fer constar que la present acta ha estat aprovada definitivament en la sessió
Plenària de data 25.5.2017

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

Primer: Adequar el pla tramès de planificació de les inversions de Llei de Barris pel 2017 -2018 a les
panificacions del pressupost que han estat incorporades al pressupost del 2017 mitjançant la incorporació
de romanents de crèdits afectats, resultant el següent quadre de previsió d’execució de les actuacions pel
2017 i 2018

Segon: Aprovar les modificacions de pressupost que consten en el punts posteriors al present Ple que es
corresponen
1. Generació de crèdit per import de 127.488, 02 de subvenció de la Generalitat de la Llei de
Barris
2. Suplement de crèdit. Crèdit d’inversió per import de 117.496,00 mitjançant concertació de crèdit
d’inversions de l’ajuntament
Tercer. Aprovar la sol·licitud de concertació del crèdit pont previst al pressupost 400.000 autoritzant-ne a
l’alcaldia per tal que sota l’informe de secretaria intervenció resolgui l’operació més beneficiosa.
Quart. Aprovar la sol·licitud i concertació del crèdit d’inversions de l’ajuntament previst per suplement de
crèdit per import de 117.496,00 autoritzant-ne a l’alcaldia per tal que sota l’informe de secretaria intervenció
resolgui l’operació més beneficiosa
Cinquè. Aprovar les modificacions pressupostàries que el present acord implica en el pressupost del 2017 i
2018 i la nova planificació del quadre d’inversions d’ambdues anualitats, publicant-les al BOPG pel termini
de 15 dies per tal que els interessats puguin presentar els suggeriments i/o al·legacions que estimin
oportuns
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions l’acord esdevindrà definitiu sense
necessitat de cap més acord. Si es presentessin al·legacions el Ple disposarà d’un mes per resoldre i
adoptar un nou acord.
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2018

Inversions plurianuals

S’aprova per unanimitat
Intervencions L’alcalde explica que la present modificació obeeix a l’adequació pressupostària de l’acord
d’acceptació de la subvencions de la Llei de Barris en 2 anualitats , ara que finalment ha estat resolta
favorablement . Informa que el present acord va lligat a la resta de modificacions que continuen al plenari i
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que responen a les necessitats d’adequació pressupostària d’aquestes.
El regidor del grup MES LL. López diu que estan d’acord
El regidor del grup D’ERC Toni Riera demana si ha 31.12.2018 estaran totes les obres executades i
pagades i demana com podrà fer-hi front l’ajuntament.
L’alcalde respons que les obres es paguen d’acord amb les certificacions que la dificultat romandrà en els
pagament de la generalitat que tenen una demora de 2 anys, no obstant l’ajuntament ha previst una crèdit
pont de 400.000 euros per la subvencions de la generalitat i una part de l’ajuntament . Atès que
l’endeutament de l’ajuntament es baix a mida que es certifiqui caldrà analitzar la situació de la tresoreria.
Recorda que la Llei de barris a la presnet data és de 2 anys (2018) però que els ajuntament afectats han
dement una pròrroga excepcional fins al 2020, que caldrà veure com es resolt.

5. Donar compte de la resolució d'alcaldia de l'Expedient 268/2017.
crèdits per ingressos

Expedient de generació de

Vistes les modificacions necessàries de pressupost per dur a terme les inversions incloses en el projecte
de la Llei de Barris , d'acord amb les competències que la LRBRL i el RDL 2/2004 i les Bases d'execució del
pressupost atorguen a l'alcaldia es procedeix a donar compte de la resolució d’alcaldia de data3.5.2017 de
modificació de crèdits 268/2017 que es transcriu literal a continuació
“RESOLUCIÓ
"Atès que davant l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent per als quals el
crèdit consignat en el pressupost vigent de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès que existeix el
compromís d’ingressos de naturalesa no tributària derivats de la Subvenció Llei de Barris.
Atès que es va emetre memòria de l'Alcalde on s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el
finançament de l'operació i la seva justificació.
Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que la Intervenció va informar favorablement la proposta d'Alcaldia.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del pressupost vigent en relació
amb l'article 181 del text refós de la llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 268/2017, del Pressupost vigent en la modalitat
de generació de crèdit, d'acord al detall següent

Altes en aplicacions de despeses

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Progr.

Econòmica

2.150

61998

DESCRIPCIÓ

Euros

Inversions de la Llei de Barris

127.488,02

TOTAL DESPESES

127.488,02

La generació de crèdits esmentada es finançarà amb càrrec a ingressos de naturalesa no tributària,
en els termes següents:
Altes en conceptes d'ingressos

ECONÒMICA

750

DESCRIPCIÓ

Euros

Subvencions de capital de la Generalitat

127.488,02

TOTAL INGRESSOS

127.488,02

SEGON. Donar compte al ple de la corporació aquesta resolució en la primera sessió que aquesta celebri,
de conformitat amb allò que estableix l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. “
Assabentats
6.-Proposta d'aprovació de l’Expedient 254/2017. Modificació de Crèdits per Finançar Inversions
amb càrrec a Operacions de Préstec, Modalitat de Suplement de Crèdit
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Atesa l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent per a les que el
crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no ampliable, per l'Alcaldia es
proposà la concessió d'un suplement de crèdit per al finançament de part de les inversions de Llei de Barris
amb càrrec a una operació de crèdit.
SEGON. Amb data 3 de maig l'Alcaldia va emetre una memòria en la que s'hi especifica la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
TERCER. Amb data 3 de maig, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
QUART. Amb data 28 d’abril va ser emès un informe d'avaluació del compliment d'avaluació de l'objectiu
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d'estabilitat pressupostària i amb data 3 de maig la Intervenció va informar favorablement la proposta de
l'Alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 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.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
L'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.[2]
L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats
locals.
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable,
procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 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
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 254/2017 del pressupost en vigor
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec , d'acord amb el resum següent:
Pressupost de despeses

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
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DESCRIPCIÓ
Progr.

Econòmica

2.150

61998

Euros

117.496,00
Inversions de la Llei de Barris
TOTAL DESPESES

117.496,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec a una operació de crèdit, en els següents termes:
Pressupost d'ingressos

ECONÒMICA

913

DESCRIPCIÓ

Euros

Préstec

117.496,00

TOTAL INGRESSOS

117.496,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, durant un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.

S’aprova amb 10 vots favorables de 67 CiU , 2 MES i 1 CUP, Abstencions 1 ERC
Intervencions L’alcalde explica el contingut de la modificació , en modalitat de préstec fent incís en que
l’ajuntament per a la seva part de moment nomes te previst un crèdit de 117.000 i la resta de crèdit de
400.000 respon a una crèdit pont del finançament de la Generalitat .
Proposta d'aprovació de l'Expedient 190/2017. Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits,
amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria
En relació amb l'expedient de modificació de crèdits núm. 190/2017 del pressupost en vigor en la modalitat
de suplement de crèdit amb càrrec a romanent líquid de tresoreria, en compliment de la Provisió de
l'Alcaldia, emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat amb el que estableix l'article 175
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET
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PRIMER. Atesa l'existència de despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent per a les que el
crèdit consignat en el pressupost vigent de la Corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa
de romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i afectat per a inversions, per tot això, per
l'Alcaldia es proposà la concessió d'un suplement de crèdit finançat amb càrrec .
SEGON. Amb data 10 d’abril, l'Alcaldia va emetre una memòria, rectificada en data 3 de maig de 2017, en la
que s'hi especifica la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

TERCER. Amb data 10 d’abril, la Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
QUART. Amb data 3 de maig va ser emès un informe d'avaluació del compliment d'avaluació de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i amb data 3 de maig la Intervenció va informar favorablement la proposta de
l'Alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 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.
Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
L'article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats
locals.
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable,
procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que disposa l'article 177.2 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Diligència de secretaria per fer constar que la present acta ha estat aprovada definitivament en la sessió
Plenària de data 25.5.2017

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

Es proposa al Ple
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 190/2017 del pressupost en vigor
en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec , d'acord amb el resum següent:
Estat de despeses

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ

Euros

6.050,00

Progr.

Econòmica

6.338

22606

Programa d’activitats culturals

2.1532

21001

Programa de manteniment de ferms, millora d’espais i
altres
6.732,44

2.150

61903

Actuacions i millores als barris de la vila

5.418,38

4.342

219

Reparacions i manteniment d’altres instal·lacions
esportives

3.596,12

7.160

215

Manteniment i millores del canal del Martinet

10.143,36

7.321

215

1.920

63201

Manteniment i millores de la Llar d’infants el Barrufet
6.534,31
Arranjament i millora de la coberta i les façanes de
l'ajuntament

19.000,00

TOTAL DESPESES 57.474,61

Estat d'ingressos

ECONÒMICA
DESCRIPCIÓ

Euros
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87000

87010

Romanent
de
despeses generals

tresoreria

per
38.474,61

Romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat

19.000,00

TOTAL INGRESSOS

57.474,61

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, durant un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.

S’aprova amb 10 vots favorables de 67 CiU , 2 MES i 1 CUP, Abstencions 1 ERC
Intervencions L’alcalde explica que la present modificació obeeix a la incorporació de les OPAS al
pressupost i el destí de 19.000 euros de finançament en préstec que restants d’inversions executades que
es destinaran al cofinançament de les obres d’arranjament de l’ajuntament que permetrà la seva licitació.
8.- Proposta d’aprovació provisional d’una ordenança de preu públic de l’entorn del Torrent de la
Cabana i la Font del Querol ( exp 2014/2017)
En virtut de la provisió de l'Alcaldia de data 11 / d’abril / 2017, l'estudi econòmic del cost dels serveis i
activitats administratives, pel que respecta a les taxes per la prestació de serveis públics o la realització de
activitats administratives de competència local/del valor de mercat, pel que respecta a les taxes per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local], el text íntegre de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per Servei d’orientació i educació turística de l'entorn del Torrent de la Cabana, i
l'informe-proposta de Secretaria, i segons la proposta de dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, el
Ple de l'Ajuntament de Campdevànol, prèvia deliberació i per majoria ………………….
ACORDA

PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició del preu públic per Servei d’orientació i educació turística de
l'entorn del Torrent de la Cabana i l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta que es transcriu literal
TEXT REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ TURÍSTICA I
PRESERVACIÓ MEDIAMBIENTAL DE L’ÀMBIT DE L’ENTORN DEL REGLAMENT DEL TORRENT DE LA
CABANA I LA FONT DEL QUEROL
Article 1er. Objecte_
Constitueix l’objecte d’aquest preu públic la prestació del servei d’orientació turística i preservació
mediambiental de l’àmbit de l’entorn del reglament del Torrent de la Cabana consistent en la realització i
organització, per part de l’Ajuntament, a través dels serveis tècnics de turisme i promoció econòmica la
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implantació d’un sistema de senyalització orientativa , explicativa, i recorregut a més de les explicacions de
l’entorn de fauna , natura i recursos naturals , en els termes que s’especifiquen a continuació:
Senyalització de les rutes turístiques Aquest servei consisteix en la realització de diferents rutes
Edició de fulletons explicatius
Control d’accés i aforament per la preservació de l’entorn
Article 2º. Obligats al pagament_
Estan obligats al pagament del preu públic aquí regulat aquells que requereixin, es beneficiïn i gaudeixin de
l’entorn afectat pel reglament del Torrent de la Cabana facilitat per l’Ajuntament, per tal de visitar l’entorn
en els termes previstos a l’article 1er.
Queden exempts del seu pagaments els empadronats al municipi de Campdevànol i les Llosses que així ho
acreditin amb el seu Document Nacional d’Identitat. Així mateix queden exempts els menors de 12 anys.
L’Ajuntament expedirà també targetes d’accés gratuït a l’entorn als propietaris dels establiments turístics
d’ambdós municipis per tal que puguin facilitar als clients que pernoctin amb els seus establiments l’accés a
l’entorn de forma gratuïta.
Article 3r. Quantia
L’import del preu o tarifa és, IVA inclòs, el següent:
Dret d’accés 5 euros/ persona dia
L’incompliment de l’accés a l’entorn sense la deguda liquidació prèvia del preu o tarifa serà motiu de sanció
amb la quantia de 80 euros.
Article 4t. Meritació_
Els preus es meritaran quan es contracte la prestació dels serveis, i prèvia concreció mitjançant reserva i
liquidació de la taxa a la plataforma electrònica habilitada a l’efecte. _
El pagament del preu públic serà previ a la prestació del servei, cas en el qual tal ingrés serà condició
indispensable per a la prestació del servei i assistència a l’activitat esmentada.
Article 5è. Remissió normativa_
El present preu públic es regirà, en tot allò no previst al present text regulador, per l’Ordenança General de
Preus Públics i normativa a la qual aquesta última i al Reglament de l’àmbit de l torrent de la Cabana i la
Font de Querol
Article 6è. Entrada en vigor
El present preu públic entrarà en vigor el dia següent de la publicació d’aquest text al Butlletí Oficial de la
Província o, i continuarà en vigor fins la seva modificació o derogació.
APROVACIÓ
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Aquest Text Regulador que consta de sis articles va ser aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el
dia ____ de ____ de ____ i publicat al Butlletí Oficial de la Província o, en el seu cas, al Butlletí de la
Comunitat Autònoma uniprovincial número ____ de data ____.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell
d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins
dels quals els interessats podran examinar-lo plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini indicat
anteriorment, que l'acord és definitiu, en base a l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
S’aprova per unanimitat

Intervencions: L’alcalde explica que el present i proper punt obeeixen a l’acord entre propietats i municipis
de l’entorn del Torrent de la Cabana. Informa que l’ajuntament de les Llosses ja ha procedit a l’aprovació de
l’ordenança i el reglament i el conveni.
Els regidors MES, ERC i la CUP es manifetsen a favr del contingut però critiquen les formes . Es mostren
en desacord en que tot i ser signataris d’un pacte per treballar conjuntament en l’entorn fins a la comissió
informativa no han tingut coneixement dels acords i no han estat convidats a treballar-hi.
L’alcalde demana disculpes i diu que s’ha precipitat l’acord en els darrers moments , una negociació que ha
estat difícil i de voluntat d’acord en posicions molt distants i que fins al darrer moment va patir canvis .
El regidor de MES S. Colomé demana si l’aparcament estarà obert . L’alcalde contesta que quan no funcioni
l’eco- taxa l’aparcament estarà en funcionament .
La regidora de la CUP M . Baraldés demana com es decidirà l’aplicació de l’eco-taxa el mes de juliol .
L’alcalde diu que en la darrera reunió el propietaris de les Llosses varen dir que no hi havia gent entre
setmana, però no tindrem dades % certes fins que iniciem la seva aplicació. Demana si es pot fer un
seguiment acurat dels ingressos i despeses per tal de poder tenir dades fermes. L’alcalde respon que si.
Demana si es preveu autoritzar el bany. L’alcalde respon que no cap fer res que hi havia una moratòria que
venç aquest any.
El regidor del Grup MES S. Colomé demana si es tornaran a pintar i senyalitzar els GR. L’alcalde respons
que en principi no perquè no estaven homologats, no s’ha pogut acreditar documentalment l’autorització de
les propietats.
9. Donar compte de la resolució d’alcaldia d’aprovació d’un conveni publico-privat de l’entorn del
Torrent de la Cabana ( exp 2015/2017)
Vista l’afectació dels darrers anys d’un conflicte per la seguretat pública i de protecció de l’entorn natural de
la zona coneguda per l’entorn del Torrent de la Cabana i la Font del Querol que afecta propietats privades i
publiques del terme municipal de les Llosses i Campdevànol .
Vistes les diferents iniciatives i les voluntats comunes de tots els afectats que en el transcurs dels darrers
anys han adoptat diferents mesures i amb la voluntat de col·laborar per totes les parts per tal de restablir la
seguretat i el control i afectació al medi ambient i la convivència dels usos rustics de les propietats com a
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principals protectors de l’entorn natural , entenen i exposen la seva voluntat d’establir un conveni de
col·laboració que reguli les actuacions a dur a terme .
Atès que es va negociar el text inicial del conveni entre l'Ajuntament de Campdevànol, l’ajuntament de Les
Llosses i els propietaris d’ambdós municipis afectats per el reglament del Torrent de la Cabana.
Atès que la Intervenció va emetre informe sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del
conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució del conveni esmentat no posa en risc
inicialment la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal.
En data 5.5.2017 es va procedir a dictar la resolució d’alcaldia d’aprovació i signatura del conveni de
col·laboració que es transcriu literal a continuació per tal de donar-ne compte al Ple de la Corporació
“DECRET D’ALCALDIA
Antecedents
Vista l’afectació dels darrers anys d’un conflicte per la seguretat pública i de protecció de l’entorn natural de
la zona coneguda per l’entorn del Torrent de la Cabana i la Font del Querol que afecta propietats privades i
publiques del terme municipal de les Llosses i Campdevànol .
Vistes les diferents iniciatives i les voluntats comunes de tots els afectats que en el transcurs dels darrers
anys han adoptat diferents mesures i amb la voluntat de col·laborar per totes les parts per tal de restablir la
seguretat i el control i afectació al medi ambient i la convivència dels usos rústics de les propietats com a
principals protectors de l’entorn natural , entenen i exposen la seva voluntat d’establir un conveni de
col·laboració que reguli les actuacions a dur a terme .
Atès que es va negociar el text inicial del conveni entre l'Ajuntament de Campdevànol, l’ajuntament de Les
Llosses i els propietaris d’ambdós municipis afectats per el reglament del Torrent de la Cabana.
Atès que la Intervenció va emetre informe sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del
conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució del conveni esmentat no posa en risc
inicialment la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal.
Fonaments de dret
Diligència de secretaria per fer constar que la present acta ha estat aprovada definitivament en la sessió
Plenària de data 25.5.2017
— Els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
-El Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
-L'article 304.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals de la Generalitat de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
-Llei 39/2015 i 40/2015 de règim jurídic de les administracions públiques i 40/2015 del procediment
administratiu comú.
D’acord amb l’exposat i en virtut de les competències que la LRBRL atorga a l’alcaldia
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RESOLC
Primer . Aprovar el conveni en els termes i condicions que es regulen en el text que es transcriu literal a
continuació
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL, L’AJUNTAMENT DE LES
LLOSSES I ELS PROPIETARIS DELS TERRENYS DEL PARATGE “TORRENT DE LA CABANA” AMB LA
FINALITAT DE RETORNAR ELS VALORS PAISATGÍSTICS I NATURALS DEL INDRET.
A Campdevànol, 5 de maig de 2017
REUNITS
D’una banda:
El Sr. Joan Manso i Bosoms, Alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol, actuant en nom i representació
d’aquest, amb CIF núm. 1704000G, amb domicili a Pl. Anselm Clavé, 1, i assistit per la Secretària Núria
Charques i Grífol.
El Sr. David Serrat i Soldevila, Alcalde de l’Ajuntament de les Llosses, actuant en nom i representació
d’aquest, amb CIF núm. P1710300C, amb domicili a la Ctra. C-26 km. 181,6 i assistit pel Secretari Josep
Ruiz i Muñoz.
I d’una altre banda:
Na Maria Graells Sala, major d’edat, amb DNI núm. 40591040L, en nom propi, propietari únic dels terrenys
afectats pel conveni, polígon 3, parcel·la 82 (referència cadastral: 17040A003000820000JG), polígon 3,
parcel·la 83 (referència cadastral: 17040A003000830000JQ) i amb domicili a efecte de notificacions a Mas
Sorribes de Ripoll, codi postal 17500 i tfn.609330599
En Julià Costa i Capdevila, major d’edat, amb DNI 43627669G, en nom propi i com a propietari únic dels
terrenys afectats pel conveni, i amb domicili a efectes de notificacions al Carrer Carbassé 5 de Gombrèn
amb Codi Postal 17531.
En Javier Muncunill Velasco, major d’edat, amb DNI núm. 35058286F, en nom propi propietari únic dels
terrenys afectats pel conveni polígon 3, parcel·la 81 (referència cadastral: 17040A003000810000JY) i amb
domicili a efecte de notificacions C/ Tres Torres, 44 esc. 3 2n 2a, de Barcelona, codi postal 08017 i tfns
932005870 i 699953225
En Agustí Capdevila Masdeu, major d’edat, amb DNI núm. 36890245Q en nom propi propietari únic dels
terrenys afectats pel conveni polígon 3, parcel·la 84 (referència cadastral: 17040A003000840000JP) i amb
domicili a efecte de notificacions Barri Sant Llorenç, Mas la Riera de Campdevànol, codi postal 17530 i tfns
972730396
Na Núria Sirvent, major d’edat en representació de l’empresa PAGESI, SL, amb CIF núm. B17078403
propietari únic dels terrenys afectats pel conveni, polígon
3, parcel·la 32 (referència cadastral:
17040A003000360000JS), polígon 3, parcel·la 34 (referència cadastral: 17040A003000340000JJ) i amb
domicili a efecte de notificacions a C/ Sant Pere, 26 de Ripoll, codi postal 17500
Els compareixents es reconeixen la capacitat legal suficient per la subscripció dels present conveni i
EXPOSEN
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Que els darrers anys l’explotació massiva de turisme ha afectat greument les propietats i la seguretat
pública en l’entorn del Torrent de la Cabana i la Font del Querol.
Que els Ajuntaments de Campdevànol i les Llosses es veuen en la necessitat de protegir l’entorn rural i
l’espai agroforestal del Torrent de la Cabana i preservar-ne la seguretat dels visitants davant les conductes
incíviques que posen en risc la seva seguretat.
Que els propietaris dels terrenys es troben desbordats davant la impossibilitat de garantir la seguretat en les
seves propietats privades i la convivència dels usos admesos a l’entorn amb la seva activitat pròpia.
Que tots es reconeixen la necessitat i l’obligació de vetllar i protegir l’entorn, de l’ús abusiu i la mala
utilització del mateix que degraden i impossibiliten la convivència de l’ús rústic existent i l’afluència massiva
turística.
Per tot l’exposat, els darrers anys les administracions i els propietaris han iniciat diferents actuacions per
garantir la preservació de l’entorn i la seguretat ciutadana, coincidint tots en la necessitat de fer un pas i
iniciar un procés de restricció i control d’accés que permeti garantir:
La seguretat dels visitants de l’entorn
La preservació de les activitats rústiques preexistents.
La preservació de l’entorn i la seva recuperació.
Per la consecució dels presents objectius les parts signatàries acorden l’adopció de les següents accions:
Garantir el compliment del Reglament de Protecció de l’entorn del Torrent de la Cabana i Font del Querol,
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona BOP
106 de data 03/06/2015 a les pàgines 83 a 93 ambdues incloses que té com a finalitat vetllar per l’adequada
conservació del patrimoni rural i ambiental de l’anomenada Font del Querol i Torrent de la Cabana, format
per un conjunt d’espais agroforestals que es volen mantenir eliminant la massificació i l’incivisme.
Establir una limitació de l’aforament admès en l’espai a l’entorn de 500 visitants/ dia mitjançant l’establiment
d’una ordenança de preu públic, amb l’establiment d’una eco taxa de 5 € i la conformació d’un sistema de
control encarat al compliment de la limitació indicada.
Que ambdós Ajuntaments els uneix la mateixa voluntat de preservar l’espai i que aquest efecte ambdós
Ajuntaments ja varen aprovar el citat Reglament indicat.
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i
les Llosses i els propietaris dels terrenys afectats en el fi de garantir l’aplicació del Reglament abans indicat
en la part afectada en la seva propietat i a la vegada definir els mecanismes de cooperació que possibilitin
l’establiment d’un sistema de control d’accés al sector.
Alsefectes de portar a terme la col·laboració que es pretén, les citades parts aproven les següents
clàusules:
CLÀUSULES
PRIMERA. Les parts que subscriuen es comprometen, a mesura que els corresponguin, a assumir les
condicions establertes a aquest Conveni.
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SEGONA. DRETS I OBLIGACIONS DELS AJUNTAMENTS
L’Ajuntament de Campdevànol i de les Llosses s’obliguen a exercir a:
Protecció en el marc de les seves competències i recursos amb les mesures de protecció i control
contingudes en el Reglament núm. 106 del BOP del 03/06/2015.
Dotació dels recursos humans necessaris per garantir l’aplicació del reglament descrit anteriorment així com
allò que es deriva de l’Ordenança Fiscal Regulador de la Taxa de Preservació i Protecció de l’entorn natural
del Torrent de la Cabana, consistents en un màxim de 3 agents rurals i 4 educadors ambientals en els
moments de màxima afluència de visitants a l’entorn. Les parts determinaran any a any el calendari
d’aplicació dels serveis contractats que es descriuen en aquest apartat.
Dotació del personal de brigada municipal, policia local i controladors d’aparcament necessaris per tal de
poder gestionar la mobilitat i la seguretat en cada un dels casos. Les parts determinaran any a any el
calendari d’aplicació dels serveis contractats que es descriuen en aquest apartat.
Neteja i millora de l’entorn de les finques subjects a conveni, consistent amb la neteja estacional de les
deixalles existents.
Subministrament de bosses de deixalles I mapes informatius dels itineraris de senders de l’entorn a tots els
visitants, en època d’alta afluència.
Neteja estacional dels lavabos existents a la Font del Querol i subministrament de dos unitats de lavabos
químics per tal que donin serveis als usuaris.
Senyalització deguda de l’itinerari existent. Aquest itinerari és un sender de Petit Recorregut, homologat pel
FEEC amb el codi PR C26 i la seva variant PRC26/1 , sota el nom de “Volta al Torrent de la Cabana i el
Serrat dels Emprius”. S’adjunta com annex el plànol recorregut.
Ambdós Ajuntaments es comprometen a disposar del Reglament de Protecció de l’entorn natural del Torrent
de la Cabana degudament aprovat i en vigor, a vetllar i col·laborar per fer e complir en el seu terme
municipal les accions oportunes per dur a terme el present conveni en el marc de les seves competències i
possibilitats.
L’Ajuntament de les Llosses autoritza a l’Ajuntament de Campdevànol a l’establiment d’un preu públic pel
control d’accés del Torrent de la Cabana.
QUARTA. DRETS I OBLIGACIONS DELS PROPIETARIS
Els propietaris manifesten expressament

QUARTA. DRETS I OBLIGACIONS DELS PROPIETARIS
Els propietaris manifesten expressament
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La seva autorització perquè l’Ajuntament porti a terme l’aplicació del Reglament i autoritza explícitament la
senyalització del itinerari i la senyalització de l’espai.
Autoritzen el pas i el gaudiment dels visitants a l’entorn de la seva propietat en allò que admet a nivell d’usos
el propi Reglament.
Autoritzen expressament a l’Ajuntament a emprendre les accions oportunes recollides en el Reglament amb
matèries de preservació i aplicació del mateix.
La propietat vetllarà per la deguda convivència entre els usos propis de la seva activitat amb els admesos
pel Reglament de l’entorn i el present Conveni.
L’autorització per l’establiment a les seves propietats d’un sistema de control d’accés a l’entorn que
garanteixi la presència en simultaneïtat de l’entorn de 500 persones per dia, així com el cobrament d’un preu
públic de 5 € per l’establiment del control d’accés.
En cap cas els Ajuntaments adquireixen el dret de propietat ni les facultats que se’n puguin derivar no
expressament previstes en aquest conveni que es deriven d’aquest dret.
Els ajuntaments continuaran vetllant per la convivència dels usos preexistents amb els assenyalats en el
Reglament i el present conveni, però no intercedirà en els efectes a tercers d’aquesta convivència.
CINQUENA. GESTIÓ ECONÒMICA I REVERSIÓ D’INGRESSOS
Totes les parts firmants acorden que els ingressos obtinguts arran de l’establiment del preu públic de control
d’aforament en l’espai revertiran en les despeses que la gestió de l’entorn impliquen als Ajuntaments que
inicialment assumiran les despeses dins de les limitacions pressupostàries consignades en els seus
pressupostos.
Les parts acorden que en aquest que es generi benefici en la recaptació del preu públic, aquest es revertirà
a la millora de l’entorn mitjançant actuacions de restauració i neteja del mateix.
L’Ajuntament de Campdevànol aplicarà l’ordenança fiscal reguladora de preservació del medi natural que
s’aprovi.
L’ordenança establirà un preu públic d’eco taxa de 5 €. En quedaran exempts els ciutadans empadronats a
les Llosses i Campdevànol que ho acreditin mitjançant el DNI. Els menors de 12 anys no pagaran l’eco
taxa ni comptaran als efectes d’aforament. Els establiments turístics que ho desitgin d’ambdós municipis
podran disposar d’una targeta gratuïta de pas del control d’accés pels seus estadants que hi pernoctin que
gestionaran d’acord amb el seu criteri.
SISENA.- GESTIÓ DE DEIXALLES AL GORG DEL COLOMER GROS
Els visitants de l’entorn que facin entrega al bar del Colomer Gros de la bossa de deixalles plena
conjuntament amb el tiquet expedit a l’entrada, se’ls hi reemborsarà la quantitat de 0.75centims . El gestor
del bar de la finca del Colomer Gros presentarà davant de l’Ajuntament de Campdevànol cada mes un
extracte del nombre de tiquets rebuts i dispensats acompanyat dels tiquets acreditatius. A aquests efectes
l’Ajuntament retornarà al gestor la quantitat acreditada.
Per la seva banda l’Ajuntament de les Llosses garanteix que la instal·lació gaudeix de tots els permisos
necessaris pel compliment de l’activitat desenvolupada. El bar del Colomer Gros estarà obert com a mínim
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cada dia de 10 del matí a 7 del vespre, durant els dies de gestió mitjançant control d’accés els caps de
setmana de juny , juliol, agost i setembre . ( 56 dies )
SETENA.- MARC DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I L’AJUNTAMENT DE
LES LLOSSES
Arran de les característiques de l’Ajuntament de les Llosses i les possibilitats pressupostàries i de personal
que li són exigibles d’acord amb les seves dimensions, ambdós Ajuntaments acorden que l’Ajuntament de
les Llosses encarrega totes les obligacions que en el seu nom es deriven d’aquest conveni a l’Ajuntament
de Campdevànol. Així mateix l’Ajuntament de les Llosses cedeix a l’Ajuntament de Campdevànol tots els
drets derivats de la recaptació del preu públic previst així com de quantes sancions puguin establir-se en el
seu terme municipal o de qualsevol altre ingrés que derivés d’aquest conveni.
VUITENA.- DURACIÓ
El present Conveni tindrà vigència d’un any des del dia següent de la seva signatura i podrà ser prorrogat
per períodes anuals amb el consentiment tàcit d’ambdues parts.
Finalitzat el termini inicial de col·laboració, el Conveni es prorrogarà tàcitament d’any en any mentre que una
de les parts no manifesti la seva voluntat de donar-lo per finalitat en 3 mesos d’antelació a la finalització del
període de vigència en què es trobi.
NOVENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució del Conveni les següents:
El incompliment dels objectius fixats.
El mutu acord entre la propietat i l’Ajuntament
L’incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del Conveni per la part
perjudicada.
Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, condicions i qualitats establerts
al conveni
Les causes assenyalades en la Normativa vigent
DESENA .- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PRESENT CONVENI
Els alcaldes d’ambdós ajuntaments, acompanyats dels respectius secretaris-interventors i regidors que
estimin pertinents, conjuntament amb els propietaris firmants del present conveni integraran la comissió de
seguiment del present conveni que vetllarà per la bona aplicació del mateix i que es reunirà tantes vegades
com les parts així ho acordin.

ONZENA.- SECRET PROFESSIONAL
L’Ajuntament i els propietaris així com els col·laboradors de cadascun estan obligats al deure de secret
professional, en relació a la informació o les dades de caràcter personal que en ocasió de la realització del
Conveni coneguin. Així mateix i de conformitat amb el que disposa l’article 10 amb la Llei de Protecció de
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Dades de caràcter personal, estaran obligats a la seva guarda encara que després de finalitzada la present
col·laboració.
DOTZENA.- JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les parts se sotmeten
a la jurisdicció ordinària dels jutjats i tribunals de Girona.
I en prova de conformitat les parts signen aquests documents per duplicat exemplar a la ciutat i data
indicades a l’encapçalament
Perquè així consti i en prova de conformitat ho signen al lloc i data abans referenciat.
SEGON Ordenar la retenció de crèdit de despeses que el present conveni representa per el
pressupost municipal del 2017 .
TERCER Donar compte del present decret al proper Ple que es celebri “
Assabentats
10- Donar compte dels decret d’alcaldia

Nom

Data

Resum

Expedient

26/04/201714:21

Arxiu expedient requeriment per a la poda d'una tanca
vegetal de delimitació de finca al barri de la Creu núm.
16

95/2017

DECRET 2017-0161
[Resolució Alcaldia arxiu expedient]
DECRET 2017-0160
[decret canvi residència Elisabet Fonts]

26/04/201714:19

Canvi de domicili dins el municipi.

134/2017

DECRET 2017-0159
[DECRET alta padró Andrea Fuertes]

26/04/201714:19

Alta al padró municipal d'habitants.

66/2017

DECRET 2017-0158
[decret]

26/04/201714:12

Ampliació metres parada mercat setmanal.

171/2017

Denegació inscripció canvi de residència del padró
d'habitants.

134/2017

26/04/201710:34

DECRET 2017-0156
[DECRET alta padróCarlina Panicot]

26/04/201710:31

Alta al padró d'habitants municipal.

66/2017

DECRET 2017-0155
[Resolució Alcaldia ordre d'execució]

26/04/20178:21

Requeriment per a la poda de la vegetació d'un solar
situat a l'avinguda Pau Casals núm. 1 i la retirada de
rampa de formigó de la vorera

242/2017

DECRET 2017-0154
[alta padróJuan Pedro Guardado]

25/04/201718:27

Alta al padró municipal d'habitants.

66/2017

DECRET 2017-0153
[Resolució Alcaldia ordre d'execució]

25/04/201718:24

Ordre d'execució per a l'execució dels treballs de poda
de la tanca vegetal de delimitació de la finca privada
situada al carrer Teuleria núm. 2,

243/2017

DECRET 2017-0157
[decret denegació canvi residència Nicolàs
Castellano]
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DECRET 2017-0152
[Decret sol·licitud]

21/04/201717:41

Sol·licitud de subvenció per manteniment dels parcs de 240/2017
salut

21/04/201717:40
DECRET 2017-0151
[Resolució d'Alcaldia]

Canvi de titularitat nínxol

236/2017

DECRET 2017-0150
[Resolució de l’Alcaldia]

21/04/201710:49

Aprovació contractació del servei d’inspecció periòdica 188/2017 (01.04.06.0
dels aparells elevadors de l’edifici de la Casa
4/8/2017)
Consistorial i del centre cívic La Confiança, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb SGS
Inspecciones Reglamentarias, S.A.

DECRET 2017-0149
[Decret certamen LITERARI]

21/04/201710:49

Decret aprovant pagament premis

113/2017

DECRET 2017-0148
[Decret Hores Extres Abril]

21/04/201710:47

Aprovació d'hores extres abril 2016

235/2017

DECRET 2017-0147
[decret canvi residència Mercè Murillo]

21/04/201710:46

Canvi de residència dins el mateix municipi.

134/2017

DECRET 2017-0146
20/04/201710:04
[decret canvi residència Tamara Pérez Ruiz]

Canvi de residència dins el municipi.

134/2017

DECRET 2017-0145 [DECRET IVTM]

20/04/201710:03

Acord devolució part proporcional IVTM 0946BPY
(desballestament)

230/2017

DECRET 2017-0144
[Resolución de Alcaldía]

20/04/201710:03

Acord devolució IVTM 7331FNT (part proporcional)
(baixa desballestament)

231/2017

DECRET 2017-0143
[Decret]

20/04/201710:02

Sol.licitud de subvenció Fira de Nadal 2017

232/2017

DECRET 2017-0142
[Decret de la convocatòria]

20/04/201710:01

Decret convocatòria JGL/9 de data 21.4.2017

JGL/2017/9

DECRET 2017-0141
[decret mercat Jamal Aidoun]

19/04/201712:08

Traspàs d'una parada del mercat setmanal.

171/2017

DECRET 2017-0140
[decret sancions trànsit]

19/04/201712:05

Sancions trànsit

250/2017

DECRET 2017-0139
[Resolució de l'Alcaldia]

18/04/201722:10

Requeriment per a la retirada de productes fitosanitaris 220/2017
de l'establiment comercial situat al carrer Coll i Bardolet
núm. 5

DECRET 2017-0138
[Resolució d'Alcaldia Aprovant la
Convocatòria i les Bases]

18/04/201710:09

Decret aprovació bases i convocatòria monitors de lleure 223/2017
estiu 2017

DECRET 2017-0137
[Resolució d'Alcaldia Aprovant la
Convocatòria i les Bases]

18/04/201710:01

Decret aprovació bases i convocatòria director lleure
2017

222/2017

DECRET 2017-0136
[Decret]

13/04/201717:17

Castell inflable

205/2017

Assabentat comunicació modificació no substancial de
l'activitat sotmesa a llicència ambiental d'una indústria
per a l’estampació de forja, que es desenvolupa en
l'establiment de Comercial de la Forja, S.A, situat al
carrer Puigmal

68/2017 (06.08.00/5/
2017)

DECRET 2017-0135
13/04/201713:16
[Resolució de l'Alcaldia avaluació modificació
no substancial]
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DECRET 2017-0134
[Resolució de l'Alcaldia]

13/04/201710:47

Assabentat tràmit comunicació canvi titularitat i
172/2017 (06.08.00/7/
modificació no substancial d'una activitat de forn de pa 2017)
amb obrador i degustació, amb emplaçament a la plaça
de la Mainada núm. 1

DECRET 2017-0133
[Resolució aprovació annex Itinerànnia]

13/04/201710:46

Resolució aprovació conveni itinerànnia 2017-2018

221/2017

DECRET 2017-0132
[Resolució d'Alcaldia]

13/04/201710:38

Ampliació de crèdit per ingressos viatge Brussel·les

216/2017

DECRET 2017-0131
[Resolució d'Alcaldia]

11/04/201718:01

Decret increment retributiu del CE Arquitecte tècnic

213/2017

DECRET 2017-0130
[Resolució d'Alcaldia]

11/04/201718:00

Acord d'aprovació de fraccionament de deutes mercat

177/2017

DECRET 2017-0129
[Resolució esmena comunicació prèvia]

11/04/201717:59

Requeriment esmena comunicació prèvia en matèria
urbanística relativa a una actuació consistent en la
reforma interior d'un habitatge al carrer Balmes núm.
14.2n.

104/2017 (06.07.01/1
3/2017)

DECRET 2017-0128
[Resolució d'Alcaldia]

11/04/20179:12

Amortització anticipada préstecs pont Banc de Sabadell 201/2017

DECRET 2017-0127
[Resolució d'Alcaldia]

11/04/20179:09

Rescat nínxols Cementiri

207/2017

DECRET 2017-0126
[Resolució alcaldia]

11/04/20179:08

Acord de devolució d'un ingrés indegut

209/2017

DECRET 2017-0125
[Resolució d'Alcaldia d'Adjudicació]

07/04/20178:36

Adjudicació contracte gestió del bar-cafeteria,
dinamització de la sala,neteja, manteniment i control
d'accés de la sala Diagonal, a favor de l'empresa
Alethea Park, S.L.

86/2017 (010406060
01/2/2017)

DECRET 2017-0124
[Resolució de l'Alcaldia]

06/04/201714:00

Denegació de petició de reconeixement de deutes per
impagament de factures

198/2017

DECRET 2017-0123
[Resolució d'Alcaldia]

06/04/201713:59

Incorporació de romanents finançants amb romanent
líquid de tresoreria per despeses generals

169/2017

DECRET 2017-0122
[Resolució de L'Alcaldia]

06/04/201713:59

Desestimació de la reclamació de responsabilitat
abr-17
patrimonial presentada amb motiu d'una caiguda a la via
pública

DECRET 2017-0121
[Resolució d'Alcaldia Nicoara]

06/04/201713:58

Arxiu expedient baixa d'ofici del padró d'habitants.

81/2017

DECRET 2017-0120
06/04/201713:58
[Resolució d'Alcaldia alta padró Anna Molina]

Alta al padró municipal d'habitants.

66/2017

DECRET 2017-0119
[decret liquidació complementària Souad]

Liquidació complementària per ampliació emtre parada
mercat setmanal.

171/2017

DECRET 2017-0118
06/04/201713:56
[Resolució d'Alcaldia - Abdelkader Bensaria
X2708048M]

Traspàs d'una parada del mercat setmanal.

171/2017

DECRET 2017-0117
[Resolució esmena comunicació prèvia]

06/04/201713:54

Requeriment per a l'esmena d'una comunicació prèvia
en matèria urbanística amb motiu de les obres de
reforma d'un habitatge al carrer Balmes núm.17.1r.

100/2017 (06.07.01/1
1/2017)

DECRET 2017-0116
[Resolució d'Alcaldia advertiment baixa
mercat]

06/04/201713:53

Advertiment rescissió llicència mercat setmanal.

171/2017

DECRET 2017-0115
[Resolució de l'Alcaldia]

06/04/2017

Decret convocatòria JGL 7.4.2017 num 8/2017

204/2017

06/04/201713:56
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DECRET 2017-0114
[Resolució d'Alcaldia]
DECRET 2017-0113
[Resolución de Alcaldía]
DECRET 2017-0112
[Resolución de Alcaldía]
DECRET 2017-0111
[Resolució d'Alcaldia]

05/04/2

Generació de crèdit Arranjament i

017

millora de la coberta i les façanes

13:47

de l'ajuntament

05/04/2

Acord devolució part proporcional

017

IVTM B-1705SM (baixa per

13:47

desballestament)

05/04/2

Acord de devolució de la part

017

proporcional IIVT 4791GYW (per

13:47

canvi categoria vehicle)

05/04/2

Aprovacoó d'exempció IVTM

017

2774BCV (per discapacitat),

13:47

canvi de vehicle

187/2017

194/2017

195/2017

196/2017

Classificació ofertes presentades
05/04/2
DECRET 2017-0110
[Resolució d'Alcaldia]

en la licitació del contracte de la

86/2017

017

gestió del bar-cafeteria de la sala

(010406060

13:46

Diagonal

01/2/2017)

05/04/2
DECRET 2017-0109
[Decret sol·licitud]

017
13:45

Sol·licitud de subvenció del Pla a
174/2017
l'Acció - línia 3
Ordre d'execució de les obres de
reposició del domini públic

05/04/2
DECRET 2017-0108

[Resolució d'Alcaldia]

afectat pels treballs de
construcció d’un edifici

017

d’habitatge situat al carrer Prat

13:45

núm. 6-8

82/2017

05/04/2
DECRET 2017-0107
[Resolució d'Alcaldia]

017
12:17

Acord d'exempció IVTM 6740BZM
197/2017
(per discapacitat) canvi vehicle
Devolució fiança prestada com a
garantia de la reposició dels

05/04/2
DECRET 2017-0106

espais públics amb motiu de
l’execució de les obres

017

autoritzades per la llicència

[Resolució d'Alcaldia]

12:16

urbanística núm. 6.7/1-101/2009,

DECRET 2017-0105

05/04/2

[DECRET tir al palt

017

puigcorber]

12:14

164/2017

DECRET AUTORITZACIÓ TIR AL
139/2017
PLAT
Atorgament llicència ambiental
per a la legalització d'una

04/04/2
DECRET 2017-0104

activitat de fabricació de
productes de matèries plàstiques

017

amb emplaçament al polígon

[Resolució d'Alcaldia]

10:21

industrial Molinou, nau 6.

DECRET 2017-0103

03/04/2

[DECRET incoació baixa

017

Anisim]

12:46

d'habitants.

DECRET 2017-0102

03/04/2

Incoació baixa d'ofici del padró

06.08.00/9/

2015

Incoació baixa d'ofici del padró
81/2017
81/2017
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[Resolució d'Alcaldia]
DECRET 2017-0101

01712:45

d'habitants.

03/04/2

Incoació baixa d'ofici del padró

017
[Resolució d'Alcaldia]

12:45

81/2017
d'habitants.
Acord de tramesa de

03/04/2
DECRET 2017-0100
[Resolució alcaldia]

documentació d'obres per

017

comprovació de modificacions al

12:44

Cadastre

120/2017

Es dona per complimentat el
tràmit de comunicació de
l’activitat de carnisseria amb
03/04/2
DECRET 2017-0099

obrador, amb emplaçament al

180/2017

carrer Comte Arnau núm. 5 del
[Resolució d'Alcaldia]

017

municipi de Campdevànol, i quin

(06.08.00/1

12:44

titular és Tallant i Fills, S.L.,

6/2016)

Suspensió termini resolució
03/04/2

[Resolució d'Alcaldia]

procediment atorgament de
llicències urbanístiques per a la

DECRET 2017-0098
017

connexió xarxa aigua i

11:52

clavegueram a la finca la Becada

147/2017

03/04/2
DECRET 2017-0097
[Decret sol·licitud]

017
11:52

Sol·licitud de subvenció del Pla a
173/2017
l'Acció - línia 1
Es dona per complimentat el
tràmit de comunicació d’una

03/04/2
DECRET 2017-0096

[Resolució d'Alcaldia]

activitat ramadera extensiva per
a autoconsum, amb

017

emplaçament a la finca del mas

11:51

el Cornut

06.08.00/4/

2017

30/03/2
DECRET 2017-0095
[Resolució d'Alcaldia]

017
14:09

DECRET 2017-0094

30/03/2

[decret revocació

017

anterior Ureña]

14:08

Baixa d'ofici del padró
81/2017
d'habitants.
Revocació d'una autorització de
171/2017
venda del mercat setmanal.
Denegació llicència urbanística
sol·licitada Armàncies Inversions,

30/03/2
DECRET 2017-0093

[Resolució de l'Alcaldia]

S.L., per a la legalització d'un cos

52/2017

annex a l'edificació principal, en
017

l’immoble situat al carrer Balmes

(06.07.01/8/

14:07

núm. 10

2017)

30/03/2
DECRET 2017-0092

017

Modificació del Pressupost per
170/2017

[Resolució d'Alcaldia]

14:05

Generació de crèdits

DECRET 2017-0091

30/03/2

Sobreseïment procediment de

53/2017

[Resolució Alcaldia

017

protecció de la legalitat

(06.07.01/9/
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sobreseïment del

10:32

procediment]

DECRET 2017-0090
[Resolución de Alcaldía]

urbanística incoat amb motiu

2017)

d'una actuació consistents en l'agrupació de 2
habitatges al carrer Puigmal núm. 6, sense comunicació
prèvia
29/03/2

Acord de devolució IVTM

017

GI-7086-BB (part proporcional),

18:32

baixa per desballestament

167/2017

29/03/2
DECRET 2017-0089

017

Canvi de domicili dins els
134/2017

[Resolució d'Alcaldia]

18:32

municipi.

DECRET 2017-0088
[Resolució d'Alcaldia]

29/03/2
017
18:31

Alta al padró d'habitants.

66/2017

Incoació expedient adopció
mesures de legalització obres
d'obertura en façana i col·locació

DECRET 2017-0087

29/03/2

[Resolució de l'alcaldia

017

carrer Freser núm. 2, executades

d'inici]

18:28

sense comunicació prèvia

DECRET 2017-0086 [DECRET]

29/03/2
017
14:29

decret subvenció esports

de xemeneia, a l'immoble del

84/2017

165/2017

Requeriment per a l'esmena
d'una comunicació prèvia en
DECRET 2017-0085

28/03/2

matèria urbanística en relació a

50/2017

una actuació consistent en la
[Resolució esmena

017

reforma interior d’un habitatge al

(06.07.01/6/

comunicació prèvia]

9:01

carrer major núm. 34

2017)

28/03/2
DECRET 2017-0084

017

Canvi de domicili dins el mateix
134/2017

[Resolució d'Alcaldia]

9:00

municipi.

DECRET 2017-0083
[Decret]

28/03/2
017
8:58

Petició ocupació pública

158/2017

28/03/2
017
8:57

Petició ocupació pública xurreria

159/2017

28/03/2
017
8:57

Petició ocupació via pública

160/2017

DECRET 2017-0082
[Decret Montserrat Ramos 2017]

DECRET 2017-0081
[Decret]

DECRET 2017-0080
[Decret sol·licitud]

28/03/2

Sol·licitud del Pla extraordinari

017

d'assistència financera de la

8:56

Diputació

142/2017

28/03/2
DECRET 2017-0079
[Resolució d'Alcaldia]

017
8:54

Incorporació de Romanents de
89/2017
crèdit
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DECRET 2017-0078
[Resolució de l'Alcaldia]

28/03/2
017

Decret convocatòria JGL 7/2017

162/2017

8:54
28/03/2
DECRET 2017-0077

017

Modificació del pressupost per
144/2017

[Resolució d'Alcaldia]

8:51

DECRET 2017-0076

27/03/2

[decret sancionador

017

gossos Rosa M Segura]

11:58

ordenança tinença d'animals.

27/03/2
017
11:08

Decret aprovació liquidació 2016

DECRET 2017-0075
[Resolució d'Alcaldia d'aprovació de la
liquidació]

ampliació de crèdit
Expedient sancionador infracció
146/2017

79/2017

27/03/2
DECRET 2017-0074
[Resolució d'Alcaldia]

017
10:17

Alta al padró municipal
66/2017
d'habitants.
Arxiu del requeriment dictat per a

DECRET 2017-0073
27/03/2
[Resolució arxiu ordre

la retirada d'unes instal·lacions

131/2017

de gossera i restauració de la

clausura gossera

017

realitat física alterada de la finca

(06.10.01.0

Sillero]

9:42

de cal Tarré

1/2/2016)

27/03/2
DECRET 2017-0072
[Resolució d'Alcaldia]

017
9:39

Convocatòria Ple de 30.3.2017
129/2017
exp 1/2017

26/03/2
DECRET 2017-0071
[Resolució d'Alcaldia]

017
12:55

Alta al padró municipal
66/2017
d'habitants.

26/03/2
DECRET 2017-0070
[Resolució d'Alcaldia]
DECRET 2017-0069
[resolució monter]

017

Alta al padró municipal
66/2017

12:53

d'habitants.

26/03/2

Anul·lació procediment

017

sancionador per infracció

12:52

ordenança tinença d'animals.

73/2017

Arxiu expedient ordre d'execució
per a la reposició d’una tapa

DECRET 2017-0068

26/03/2

[Resolució Alcaldia

017

al carrer Puigmal, davant la

arxiu expedient]

12:50

factoria Comforsa-7.

DECRET 2017-0067
[Decret]

23/03/2
017
14:16

decret autoritzant el pas Volta

elèctrica i la reixa d’un embornal

DECRET 2017-0066
[Resolución de Alcaldía]

23/03/2

Acord de devolució IVTM

017

B1055SY (part proporcional per

12:05

baixa per desballestament)

97/2017

19/2017

133/2017

23/03/2
DECRET 2017-0065
[Resolució d'Alcaldia]

017
12:04

Canvi de residència dins el
134/2017
municipi.

23/03/2
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DECRET 2017-0064

017

Canvi de residència dins el

[Resolució d'Alcaldia]

12:03

municipi.

DECRET 2017-0063
[Marxa 4 cims]

23/03/201712:03

Decret autorització de pas marxa ciclista els 4 cims pel 2 137/2017
de juliol de 2017

DECRET 2017-0062
[Resolució de l'alcaldia]

23/03/201712:02

Acord de liquidació per reparació de danys de la pilona
d'accés a la Font del Querol

DECRET 2017-0061
[Decret sol·licitud]

23/03/201712:01

Sol·licitud de subvenció a l'ICAEN per la instal·lació d'un 115/2017
punt de recàrrega de vehicles elèctrics

DECRET 2017-0060
[Decret sol·licitud]

23/03/201712:00

Sol·licitud de subvenció per la instal·lació d'un punt de
càrrega de vehicles elèctrics (Campanya del Pla a
l'Acció de la Diputació)

134/2017

136/2017

116/2017

DECRET 2017-0059
22/03/20179:07
[decret_adjudicació_co ntracte_bar_pavelló_
piscina_2017]

Adjudicació contracte administratiu especial gestió del 57/2017 (010406060
servei del bar del pavelló municipal Mercè Guix i del bar 01/1/2017)
de la piscina municipal

DECRET 2017-0058
[decret conveni consell]

22/03/20179:06

Aprovació conveni amb Consell Comarcal referent a
l'arranjament de camins rurals.

127/2017

DECRET 2017-0057
[DECRET hort Montse Salvadó]]

20/03/201715:43

Adjudicació d'un hort urbà.

set-17

DECRET 2017-0056
[Resolució d'Alcaldia]

20/03/201715:43

Cancel·lació anticipada de préstecs pont del BBVA per
haver cobrat la subvenció

121/2017

DECRET 2017-0055
[DECRET hort]

17/03/201713:06

Adjudicació hort urbà número 1.

set-17

DECRET 2017-0054
[Resolució d'Alcaldia]

17/03/201713:06

Alta al padró d'habitats per canvi de residència.

66/2017

DECRET 2017-0053
[Decret sol·licitud]

17/03/201713:05

Sol·licitud de programes Pt05 i Pt06 de control sanitari
de les piscines públiques i privades del municipi

111/2017

DECRET 2017-0052
[Resolució de l'alcaldia]

17/03/201713:03

Acord de baixa d'escombraries comercials Pl.Clavé, 4
baixos.

109/2017

DECRET 2017-0051
[Resolució d'Alcaldia]

17/03/201713:02

Arxiu ordre execució per a la neteja i poda de la
vegetació del pati de la finca situada al carrer Girona
núm. 10

122/2017 (13.05.04/1/
2017)

DECRET 2017-0050
[Resolució de l'Alcaldia]

17/03/201713:01

Acord d'exempció IVTM (vehicle agrari) matrícula GI2806VE

123/2017

DECRET 2017-0049
[Resolució d'Alcaldia]

17/03/201713:01

Ordre de continuació de la instrucció del procediment
117/2017 (01040604/
administratiu per a la contractació del servei de
3/2017)
manteniment dels jardins i zones verdes del municipi de
Campdevànol, tot convocant-ne la licitació

DECRET 2017-0048
[Resolució d'Alcaldia]

16/03/201710:53

Convocatòria del procediment de licitació per a
l'adjudicació del contracte administratiu especial de la
gestió del bar-cafeteria, servei de dinamització de la
sala, neteja, manteniment i control d'accés de la sala
Diagonal

DECRET 2017-0047
[Resolució Alcaldia requeriment emena]

16/03/20178:46

Requeriment per a l'acreditació de l’obtenció de la
6.8.1/11/2015
llicència urbanística municipal per a la connexió al
col·lector municipal d'aigües residuals de l'activitat de
confecció material per a utilitzar com a substrat hortícola

DECRET 2017-0046
[Resolució esmena comunicació
prèvia]

15/03/201717:38

Requeriment per a l'esmena d'una comunicació prèvia 48/2017 (06.07.01/5/
en matèria urbanística consistent en la construcció de 16 2017)
garatges al camí de la Creu

86/2017 (010406060
01/2/2017)
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Assabentats
A les 19.15 hores el regidor Gerard Fossas s’aixeca de la sessió
Intervencions
Regidor del grup MES LL. López :
1- Content per que veu que s’ha demanat subvenció de vehicles elèctrics
2.- S’ha signat conveni itinnerània
3.- S’ha signat contracte Bar del Diagonal
4- S’ha signat contracte BAR del pavelló
Regidora del grup CUP Marina Baraldés
1.- Demana pel decret sobre les ingressos de generació de crèdit de Brussel.les
2. -Demana com està el contracte de Jardineria
L’alcalde respon a tots els regidors
1.- Va ser l’enginyer municipal qui va redactar el projecte per demanar la subvenció per punt de vehicles
elèctrics , està previst si ens atorguen la subvenció davant el BBVA.
2.-En el cas del Bar del Diagonal es van presentar dues pliques i va guanyar una empresa que a mes del
bar gestiona el ball de diumenge. És un canvi de mentalitat, ara no s’obra el bar tots els dies sinó els que hi
ha activitat.
3.- En el cas del bar del pavelló està previst iniciar els obres i desprès licitar el bar, un bar que caldrà que
sigui equipat , pel que s’ha optat per un contracte curt .
4.- En referència als ingressos de generació responen a la part dels privats al viatge de Brusel·les.
5.- En referència al jardineria dir que aquest dimecres ja s’ha obert el sobre econòmic amb dues empreses
entre les que no hi ha el MAP. En principi per puntuació ha guanyat la licitació ARICO forest. Es a aturar al
licitació per desavinences jurídiques amb l’antic empresari que ja han estat resoltes
. Un cop adjudicat el contracte l’empresa entrant i la sortint s’han de posar d’acord amb la subrogació del
personal.
I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:35 que jo com secretària en dono fe.

L’alcalde

La secretària

Joan Manso Bosoms

Núria Charques Grífol
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