ACTA 16/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidors

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés

Collaboradora

Dolors Costa Martínez

Excusa:
Collaborador

Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol, essent les 19:00
hores, es reuneixen els membres de
la Junta de Govern a l’objecte de
celebrar la sessió, en primera
convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde i l’assistència dels regidors i
collaboradors què es relacionen al
marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Proposta d’ordenances fiscals pel 2012
3.2. Incidències a la composició del Consell de Poble
3.3. Situació dels membres del Patronat de Cultura
3.4. Sollicitud d’anullació d’ocupació de via pública
3.5. Proposta de l’Alcaldia per al sanejament de l’Ajuntament
3.6. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i excusa el convidat que no ha pogut
assistir que consta reflectit a l’encapçalament de l’acta.
Seguidament es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 15, de la sessió de 6 d’octubre.

2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
No n’hi han
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Proposta d’ordenances fiscals pel 2012
Desprès de debatre la proposta d’ordenances entre els membres de l’equip de
govern s’acorda traslladar-la al grup de l’oposició per comentar-la el proper dilluns
desprès del Ple de les Eleccions Generals.
Es proposa celebrar un Ple extraordinari el dia 3 de novembre a les 20:00 per
aprovar-les. La Comissió informativa es proposa el dia 28 a les 14:00 hores.
3.2. Incidències a la composició del Consell de Poble
Es comenta l’escrit de la tècnica de Participació de les cinc baixes a la composició
del Consell de Poble.
Fora convenient la substitució dels membres abans de la renovació prevista pel
Reglament per tal de no afectar el seu funcionament.
S’acorda fer una convocatòria pública per cobrir les vacants i proposar al Ple la
substitució dels membres.
3.3. Situació dels membres del Patronat de Cultura
De la convocatòria pública a les entitats per designar membres del Patronat de
Cultura no hi ha hagut resposta.
Es proposa fer un escrit als membres del Patronat de l’anterior legislatura i preparar
la composició del Patronat pel proper Ple ordinari de novembre.
3.4. Sollicitud d’anullació d’ocupació de via pública
Es comenta l’escrit del Sr. Maurici Camprubí d’anullació de la taxa per ocupació de
via pública.
El secretari explica que no és procedent la retirada de la taxa perquè s’ha realitzat
el fet imposable però l’interessat ha manifestat que també es tingui en compte que
l’Ajuntament (Brigada) ocupa uns terrenys de la seva propietat sense pagar res a
canvi, a part de la nau llogada a canvi d’un preu. El valor del lloguer d’aquests
terrenys és similar o superior a l’import de la taxa que li volem cobrar.
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Els assistents acorden, sense que pugui servir de precedent, que es compensi la
taxa i es deixi d’ocupar els terrenys que ocupem amb material de la Brigada.
3.5. Proposta de l’Alcaldia per al sanejament de l’Ajuntament
L’alcalde demana al secretari interventor que expliqui a la resta de regidors la
situació de l’Ajuntament tal i com li va explicar ahir als membres de la oposició per
tal que tots en siguin coneixedors.
El secretari explica la situació de Tresoreria derivada de l’obligació de tancar la
pòlissa de 750.000 € a 31-12-2011, amb 535.000 € disposats el mes de setembre.
Pel que fa les mesures adoptades: s’ha ajornat un mes el pagaments previst de
factures i la possibilitat d’endossament de certificacions d'obres importants fins el
gener de 2012. En darrer terme pagar la nòmina del personal del desembre al
gener com a darrera mesura a aplicar com un cas extrem si ens fallen els ingressos
previstos.
Les mesures suposen que "només" haurem de demanar el préstec previst al pla de
Sanejament per import de 250.000 € per cobrir despesa.
Aquesta és una situació anormal d'un ajuntament no sanejat que, de moment, no
ha aplicat estrictament i suficientment el Pla de Sanejament 2010-2012.
Pel que fa la situació de dèficit dels serveis, si només tenim en compte la Llar
d'Infants, la taxa d’escombraries, la taxa d’aigua i la Sala Diagonal tenim un dèficit
anual de 240.000 €. Si sumem l’enllumenat del camp de futbol, el pavelló, els
centres cívics el dèficit es dispara.
Aquest dèficit pot fer que l'Ajuntament quedi greument afectat si no hi posem
remei: és una situació crònica, no pas puntual, i acumulativa.
L'Ajuntament actualment no pot comptar amb els recursos que vam disposar de
manera extraordinària el 2010 (Pla Zapatero 75.000€, devolució d'IVA 33.000€
d'aigua, rebaixa de sous per Llei 30.000€ préstec previst al Pla de Sanejament de
19.000 €) i que van permetre tancar en positiu amb uns 2.500 € de romanent per
despeses generals.
La previsió és que tancarem el 2011 en negatiu i estarem obligats a fer un altra Pla
de Sanejament més dràstic i estarem més tutelats per Economia i Finances.
Evidentment aquesta també és una situació anormal d'un ajuntament no sanejat.
A més, recorda el problema que ens ve a sobre d'haver d'avançar i finançar tres
milions d'euros de la Llei de Barris sense tenir clar quan cobrarem de la Generalitat.
Ja veurem què hi diuen les entitats creditícies per finançar-nos.
Aquesta és la situació econòmica general, en aquests moments a l'espera que el
BBVA ens confirmi la renovació de la pòlissa i les condicions al més aviat possible.
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Seguidament l’alcalde explica detalladament i exhaustiva les implicacions de la
situació que ens trobem i demana els regidors quines mesures proposen per tal de
posar-hi remei.
Demana que tots aportin idees per la reunió del proper dijous.
3.6.Varis
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen
acord o informe de la Junta de Govern Local.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan
són les 22:45 hores.

El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms

4

5

