ACTA 10/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 DE DESEMBRE DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)

A Campdevànol,
Inici: 20:05
Acabament: 21:10

Es reuneixen en la Sala de Sessions
de la seu de l’Ajuntament els
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC- regidors/es que consten al marge,
sota la Presidència del seu titular
PM)
l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC- La reunió té per objecte la celebració
PM)
de la sessió convocada en legal
Adrià Vila Galán (PSC-PM)
forma, primera convocatòria.
Jaume García i Anglada (indep.
ERC-AM)

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
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:
1r. Presa de possessió com a regidor del Sr. Adrià Vila Galán
2n. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
2.1 Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici de 2015
3r. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
3.1 Acord de modificació de l’acord plenari de 26 de febrer de 2010 en relació
amb la cessió del domini del solar destinat a la construcció i posada en
funcionament de la nova escola de Campdevànol
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i, seguidament, es tracten
successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:

1r. Presa de possessió com a regidor del Sr. Adrià Vila Galán

D’acord a l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, sobre la presa de possessió dels Regidors Electes, es crida
la regidora electe, a l’efecte de prestar jurament o promesa.
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques:
L’alcalde crida el Sr. Adrià Vila Galán per tal que faci lectura personalment del
jurament.
El Sr. Vila es manifesta de la manera següent:
«Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes
fonamentals de l’Estat».
Atès que s’ha donat compliment al que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, l’alcalde president convida
al nou regidor a prendre possessió del seu escó al Ple com a membre de la
corporació municipal, el qual queda adscrit al grup municipal Partit dels
socialistes de Catalunya – Progrés Municipal.
L’Alcalde li desitja molts encerts en el seu càrrec i que el pas per l’Ajuntament li sigui
una bona experiència.

2n. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
2.1 Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici de 2015
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2015 així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
En data 18 de desembre la secretària interventora ha emès l’informe
d’intervenció i l’informe d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat
Pressupostària.
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de
Campdevànol, per a l’exercici econòmic 2015, junt amb les seves Bases d’Execució, i
el resum per capítols de les quals és el següent:
ESTAT DE DESPESES

Capítol

Denominació

A)

OPERACIONS NO

Pressupost 2015
EUROS
2.619.730,00

%
64,62%

FINANCERES
A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en béns i
serveis

2.415.730,00

87,25%

987.950,00

35,68%

1.285.045,00

46,41%

3

Despeses financeres

48.000,00

1,73%

4

Transferències corrents

94.735,00

3,42%

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

204.000,00

7,37%

6

Inversions reals

200.000,00

7,22%

7

Transferències de capital

4.000,00

0,14%

B)

OPERACIONS FINANCERES

149.000,00

5,38%

8

Actius financers

-

0,00%

9

Passius financers

149.000,00

5,38%

TOTAL DESPESES

2.768.730,00

100,00%

ESTAT D’INGRESSOS

Capítol

Denominació

A)
A.1

OPERACIONS NO
FINANCERES
OPERACIONS CORRENTS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3
4

Taxes, preus públics i altres
ingressos
Transferències corrents

5

Pressupost 2015
EUROS

%

2.663.730,00

96,21%

2.632.230,00

95,01%

1.029.400,00

37,18%

36.500,00

1,32%

777.855,00

28,09%

776.675,00

28,05%

Ingressos patrimonials

11.800,00

0,43%

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

31.500,00

1,14%

6

Alienació d’inversions reals

-

0,00%

7

Transferència de capital

31.500,00

1,14%

B)

OPERACIONS FINANCERES

105.000,00

3,79%

8

Actius financers

-

0,00%

9

Passius financers

105.000,00

3,79%

TOTAL INGRESSOS

2.768.730,00

100,00%

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual i declarar
serveis essencials i de caràcter prioritari els relacionats directa o indirectament amb

l’educació o atenció a la infància, els d’assessorament jurídic i gestió dels recursos
públics, als efectes d’allò establert en l’article 20.2 del Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015, en el mateix sentit que preveia l'article
20.2 de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per
a l'any 2014.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2015, les Bases
d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions per part dels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es
presenti cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a l’òrgan
competent de la Generalitat.
DELIBERACIONS
L’Alcalde dóna la paraula al regidor Gerard Soler.
El Sr. Soler dóna la benvinguda al nou regidor i es posa la seva disposició pel que
necessiti. Seguidament, inicia la seva defensa del pressupost municipal per al 2015
comparant la proposta amb el pressupost de 2014. Explica cada un dels capítols i els
elements més destacats d’aquests, l’estat del deute i de l’equilibri pressupostari.
Destaca que no és el pressupost del gust de ningú, però ha intentat recollir algunes de
les demandes de l’equip de govern, de l’oposició i d’altres partits no representants al
consistori. Inclou projectes que es porten a terme amb la participació de tothom, com
la compra de la Font del Querol i l’elaboració d’una pàgina web del Torrent. També
destaca que tot i ser un pressupost amb baixa capacitat econòmica es mantenen
dotacions pressupostàries en tema de benestar social més enllà de la quota prevista al
Consorci. I finalment destaca que preveu partides quepguin orinentar en temes de
mercat de treball i iniciatives de promoció econòmica.
L’Alcalde agraeix la feina feta pel regidor.
La Sra. López diu que la proposta la consideren raonable en molts aspectes, com la
previsió d’algunes actuacions que ajudaran a dinamitzar el municipi, la incorporació
d’algunes de les actuacions de la Llei de barris que també implica que s’hagi pogut
prorrogar l’AODL, les actuacions i algunes inversions previstes al Torrent de la
Cabana. Però d’altra banda, manifesta que el problema no és la quantia, sinó com
s’acaba gestionant. No estan d’acord amb la política de personal de l’equip de govern,
ja que un any es redueix la jornada de l’arquitecte i l’any següent s’augmenta,
s’acomiada a personal i es paguen moltes hores extres. Diu que creuen que per
gestionar bé les actuacions de la Llei de barris, demanen que es torni a la reunir la
Comissió que es va crear a aquet efecte. Afegeix que es preveu un préstec de
105.000,00 euros, tot i que fins ara l’equip de govern deia que no es podien demanar
prétecs, per a inversions algunes de les quals no consideren prioritàries, com el bar del
camp de futbol, en canvi hi hauria altres inversions interessants per dinamitzar el
municipi com l’enllaç del camí ral. Finalment, reitera que tot i que poden estar d’acord
amb la despesa i els números no estan d’acord amb la gestió que es fa i per això el vot
del seu grup serà l’abstenció.

El Sr. Soler diu que l’enllaç del camí ral se n’ha parlat amb Vies Verdes i l’Ajuntament
de Ripoll, però han sorgit moltes problemàtiques tant amb Carreteres com amb l’ACA
que feien que el cost fos molt elevat i no donaven una solució definitiva. En relació
amb el tema de l’arquitecte municipal, diu que rectificar és de savis. Finalment,
manifesta que el tema d’inversions és un tema de prioritats.
La Sra. López diu que no s’aporta cap solució al camí ral i que si s’hagués fet una
feina prèvia de planificació no caldria concertar cap prétec.
El Sr. López afegeix que sí que es senten una mica més còmodes amb aquet
pressupost i agraeix al Sr. Soler la seva tasca.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
majoria amb sis vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

3r. Propostes de l’Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
3.1 Acord de modificació de l’acord plenari de 26 de febrer de 2010 en relació
amb la cessió del domini del solar destinat a la construcció i posada en
funcionament de la nova escola de Campdevànol
El Ple de la Corporació en la seva sessió de 26 de febrer de 2010, entre d’altres va
adoptar l’acord de cedir a la Generalitat de Catalunya un solar de 3.487,85 m2 al carrer
Puigmal, per a la construcció d’una nova escola.
Atès l’escrit del Departament d’Ensenyament de data 23 d’octubre de 2014, pel qual es
comunica que el Govern de la Generalitat de Catalunya no va acceptar la cessió feta i
que aquesta actuació no es durà a terme per l’empresa pública ICF-Equipaments, sinó
que va a càrrec del pressupost del Departament d’Ensenyament, es fa necessari
modificar l’acord plenari abans esmentat i completar-ho amb un nou acord, d’acord
amb els criteris de la construcció i propietat municipal de la mateixa, un cop finalitzada.
Per tot l’exposat,
S’ACORDA:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord plenari de data 26 de febrer de 2010, pel qual
es cedia el domini a la Generalitat de Catalunya del solar de 3.847,85 m2, als efectes
de la construcció i posada en funcionament de la nova escola de Campdevànol.
SEGON.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament, el solar inscrit com a
finca registral independent, que es descriu tot seguit, per destinar-lo a la construcció i
posada en funcionament de l’Escola:
“URBANA. Finca de 3.847,85 metres quadrats; limita: Nord, amb carrer Damià
de la Farga mitjançant vial púbic; Sud, amb resta de parcel.la municipal que es
dirà; amb edifici de la Comunitat de Propietaris del C. Prat, 17 i amb propietat
de Candida i Mercedes Espelt; Est, amb riu Freser, mitjançant vial públic i zona
verda i edifici de la Comunitat de Propietaris del C. Prat, 17; Oest, amb carrer
Puigmal.”
Inscripció: figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Campdevànol, en el
Registre de la Propietat de Ripoll, al tom 1650, llibre 80, foli 16, finca 3371.
La seva referència cadastral és: 1552412DG3715S0001EG

TERCER.- Deixar sense efecte la clàusula segona de l’acord plenari de 26 de febrer
de 2010, atès el contingut de l’escrit del Departament d’Ensenyament de 23 d’octubre
d’enguany.
QUART.- Deixar vigents les clàusules tercera i quarta de l’acord plenari de 26 de
febrer de 2010.
CINQUÈ.- Deixar sense efecte la clàusula cinquena, substituint-la pel redactat
següent:
Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del
municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu a favor del Departament
d’Ensenyament i anirà a càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment,
neteja, subministraments i conserge, en el cas que se’n disposi*.
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una
finalitat diferent a la educativa, sense l’autorització prèvia del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb el corresponent expedient administratiu
d’autorització prèvia a la desafectació.
*D’acord amb les previsions contingudes a l’article 164 de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació, “la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis destinats a
les escoles i als centres públics especialitzats a què fa referència l’article 81
corresponen al municipi on es troben situats. Això no obstant, el Departament és
competent en les obres i les actuacions de reforma, ampliació o adequació i millora
d’aquests centres educatius, i les finança”.
SISÈ.- Deixar sense efecte la clàusula sisena, substituint-la pel redactat següent:
L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per
la normativa local vigent*.
*D’acord amb les previsions contingudes a l’article 165 de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació, els ajuntaments, com a administració educativa competent,
ordenaran l’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar
SISÈ.- Es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present
acord.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents de l’acord i que en l’últim Ple no es va tractar aquest
assumpte perquè calia clarificar alguns aspectes amb el Departament. S’han introduït
algunes modificacions a l’acord proposat pel Departament per garantir que
determinades activitats, com per exemple el casal d’estiu, es puguin portar a terme al
nou centre ja que es garanteix que l’Ajuntament pugui fer-ne ús fora de l’horari escolar.
Pel que fa al manteniment, correspon a l’Ajuntament igual com passa actualment.
Finalment, informa que ja s’han obert les propostes de les empreses que han participat
en el procés de licitació de les obres i estan pendents els informes tècnics.
La Sra. Capdevila manifesta que per part del seu grup els dubtes estan resolts i
demana que es tingui molta cura a l’hora de prendre acords relatius a la nova
escola.

L’Alcalde agraeix el suggeriment, explica que la proposta d’acord va arribar
molt poc abans de l’anterior Ple. El Departament ens digué que era l’acord que
es prenia a tots els ajuntament, com per exemple Blanes i Riudarenes i, tot i que
el marc jurídic és el mateix, amb aquestes modificacions queda més clar.
La Sra. López demana que quan hi hagi una nova reunió de l’escola que
s’informi que hi ha la possibilitat de crear una norma específica en l’àmbit local
per regular els usos fora de l’horari escolar i es comenci a treballar en la seva
redacció.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
Atès que no hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al
lloc, data i hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

