ACTA NÚM. 1/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRER DE 2011
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Ramon Perearnau Morera (NA)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU )
Laia Briones Buixassa (CIU)

Absents:

A les 20:15 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió extraordinària convocada en legal
forma, primera convocatòria.

Cap

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).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Relació de Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Aprovació del pressupost de l’exercici de 2011
Determinació de les entitats representatives dels col·lectius al Comitè de
Seguiment de la Llei de Barris de Campdevànol
Suport a la proposta del Consell Comarcal del Ripollès sobre l’aportació
per a desplaçaments en l’atenció primària i del sistema de
comptabilització horària.
Mocions dels Grups Municipals:
1. Moció del grup de CIU de rebuig a la sentència del Suprem contra la
immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a la Generalitat a introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola.
2. Moció del grup de CIU per la reubicació de la pista d’skate instal·lada
a la zona d’equipaments a la cruïlla de Prolongació de la Gala amb
Onze de Setembre, arran de la contravenció dels límits de soroll permesos per la legislació vigent.
3. Moció del grup de CIU per la contenció de la despesa i l’increment del
dèficit pressupostari durant els primers mesos de 2011.
Informació de l’Equip de Govern
Precs, preguntes i mocions

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 14 de la sessió de Ple extraordinària de 2212-2010.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació, sense cap esmena.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
26/10/10
24/11/10
29/11/10
29/11/10
29/11/10
29/11/10
29/11/10
01/12/10
02/12/10
03/12/10
10/12/10
10/12/10
13/12/10
13/12/10
13/12/10
13/12/10
14/12/10
14/12/10
14/12/10
14/12/10
15/12/10
16/12/10
16/12/10
16/12/10
16/12/10
17/12/10
17/12/10
17/12/10
17/12/10
17/12/10
18/12/10
19/12/10
21/12/10
21/12/10
21/12/10
21/12/10
21/12/10
22/12/10
22/12/10
22/12/10
24/12/10
24/12/10
24/12/10
27/12/10
28/12/10
30/12/10
30/12/10
30/12/10
30/12/10
10/01/11

Convocatòria Ple ordinari 29/10/10.
Aprovació relació factures agost 2010.
Canvi nom nínxol a favor de Francisca Batalla Picado.
Gratificacions i productivitat nòmina novembre 2010.
Reconeixement trienni antiguitat Miquel Saña Saña.
Reconeixement trienni antiguitat Jaime Caballero Ruíz.
Reconeixement trienni antiguitat M. Jesús González Quero.
Devolució fiança a Joan Albesa Poncet.
Caducitat inscripció padronal Carmen Rosa Ortiz Duran.
Aprovació certificació núm. 3 obra Rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador.
Concessió bonificació impost vehicles a Jordi Serra Piella.
Desestimació al·legació taxa escombraries a nom de Diego Vigueras Pérez.
Aprovació certificació núm. 4 obra Construcció piscina municipal.
Pagament aportacions pendents al Consorci Ripollès Desenvolupament.
Aportació anual Fons Català de Cooperació al desenvolupament.
Pagament 10.000€ a compte a GIACSA.
Convocatòria ple extraordinari 22/12/2010.
Concessió bestreta 100€ al treballador Daniel Espinosa Molina.
6/2010 relació de denúncies municipals.
Concessió nínxol al Sr. Antonio Olivencia Baltanar.
Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a la redacció i
direcció obres Projecte reforma i adequació Pl. Antoni M Claret al Sr. Miquel Flores Salgado.
Adjudicació contracte menor direcció facultativa obres enderroc parcial edificació Damià de la
Farga 7 al Sr. Miquel Flores Salgado.
Autorització utilització sala centre cívic a la Fundació Hospital de Campdevànol per a
celebració xerrada.
Autorització utilització sala centre cívic al Club Bàsquet Campdevànol per a celebració
xerrada tècnica.
Autorització utilització sala Molí per exposició Unió Ciclista Campdevànol.
Concessió llicència obres per moviment terra a la Ctra. Vistalegre 16 bis.
Concessió llicència obres al Sr. Joan Serrat Roma per reforma bany a l’Av. Barcelona 1.
Concessió llicència obres al Sr. Miguel Guzman Guzman per canvi porta garatge al carrer
Cerdanya 39.
Concessió llicència obres al Sr. Jaume Bartés Orriols per substitució banyera al carrer Sant
Cristòfol 14..
Concessió llicència obres al Sr. Manuel Ureña Gómez per paret de tanca l’Av. Barcelona 5.
Sol·licitud subvenció al Dipsalut exclosa concurrència per al finançament de l’Estudi d’acústica
ambiental.
Contracte interinitat a la Sra. Marta Teresa Bulbena Mauri.
Concessió llicència obres al Germans Basils per escomeses gas, aigua i electricitat al carrer
Gala, 4.
Concessió llicència obres al Sr. Pere Casals Camps per a legalització obres construcció edifici
garatge i pavimentació pati al carrer Pompeu Fabra, 17.
Aprovació certificació núm. 5 obra Construcció piscina municipal.
Aprovació certificació núm. 2 obres complementàries piscina municipal.
Aprovació certificació núm. 4 obra Rehabilitació edifici polivalent Escorxador.
Imposició multes coercitives per incompliment llicència activitats al Sr. Manuel González
Quero.
Aprovació padrons 1a. cobrança 2011.
Sol·licitud subvenció Adequació de la il·luminació exterior existent al barri del Roser de
Campdevànol.
Devolució garantia obres construcció mur pedra Urb. Castell a Excavacions Icart.
Devolució garantia obres supressió barreres arquitectòniques al municipi de Campdevànol a
Construccions Comarcal del Ripollès.
Devolució garantia obres Redistribució de la planta baixa i ampliació ràdio centre cívic a
Construccions Páez i Costa.
Concessió i liquidació utilització instal·lació esportiva pavelló municipal al Sr. Adrià Vila Galan.
Liquidació utilització instal·lacions esportives a l’Ajuntament de Sant Joan Abadesses.
Contractació de la Sra. Sandra Bartés Armengou per al projecte Treball als barris 2010.
Modificació de pressupost 8-2010
Modificació de pressupost 9-2010
Modificació de pressupost 10-2010
Baixa de comptes bancaris i traspàs saldo al compte nou dels diferents comptes de
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11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
12/01/11
13/01/11
13/01/11
14/01/11
14/01/11
14/01/11
14/01/11
14/01/11
17/01/11
18/01/11
19/01/11

l’Ajuntament.
Emplaçament interessats i sol·licitud defensa jurídica recurs contenciós administratiu
492/2010.
Canvi nom nínxols a favor del Sr. Joan Baget Gironés.
Liquidacions per ocupació de la via pública 1-2011.
Sol·licitud a l’ACA d’autorització per treballs de condicionament i manteniment periòdic guals
sobre riu Merdàs
Rescat nínxol sol·licitat per la Sra. Mercedes Fossas Sala.
Arxiu sol·licitud llicència obres instal·lació porxo fusta carrer Riu 13.
Inici expedient baixa d’ofici del padró municipal del Sr. Kouider Kaddouri.
Contractació de la Sra. Íngrid Vila Vilalta per cobrir el període d’incapacitat temporal de la
Sra. Montserrat Villaró Alba.
Acceptació ajuts Plans Locals de Joventut.
Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment ordre de legalització
activitat a Solter Soldadura SL.
Concessió bonificació impost de vehicles al Sr. Josep Picas Puigcercós.
Retirada vehicle presumiblement abandonat a la via pública quin titular és Transports Vilalta
Capdevila.
Requeriment a la Sra. Judith Cabrera Murcia per legalització activitat de bar restaurant al
carrer Puigmal 4.
Devolució garantia obres Cobriment pista multiusos sector barri Estació a l’empresa
Construccions Joprada, SL.
Concessió llicència 1a. ocupació sol·licita per Riuborn, SL de l’habitatge situat a l’Av.
Barcelona 69 bis.

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local núms. 20 de data 21 d’octubre, núm. 21 de data 4 de novembre,
núm. 22 de data 17 de novembre i núm. 23 de data desembre de 2010.
El Sr. Serrador demana més informació sobre diferents punts de les actes de la
Junta referent a:
-

Acta de 21-10-2010:
El conveni del tècnic de joventut amb Ribes de Freser i Camprodon.
El pagament de les anualitats del conveni Terra de Comtes.
Sobre el mapa de capacitat acústica que s’ha demanat.

-

Acta 4-11-2010:
Les subvencions a entitats esportives i culturals són del 50% o és el total.
Com està el recurs de reposició a la Diputació de Girona per retirada d’una
subvenció.

-

Acta 23-12-2010
El deute amb Ripollès Desenvolupament de 15.000 €.
El requeriment de complir les millores del contractista de cal Ribalaigua.

L’alcaldessa explica:
- El conveni de joventut l’hem signat perquè ens ve subvencionat per la Secretaria de Joventut. Fins ara ens venia del SOC i ara el paguem entre els
tres ajuntaments, Campdevànol amb la subvenció de Joventut.
- El pagament de la nostra part del finançament del projecte de Terra de
Comtes és el que està previst al conveni. Una part de quota i una altra per
la part de l’obra del camí Ral.
- El Mapa de Capacitat acústica l’hem demanat i el farà directament el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
-

Amb intervenció de la regidora de Cultura Sra. Eva Martínez, les subvencions
a entitats al dia d’avui s’ha atorgat el 100% excepte dues entitats que no
ham aportat tota la documentació i només han cobrat la bestreta del 50%.
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El Sr. Perearnau explica que es va decidir la bestretat. Una entitat va demanar que si li pagavem el 50% que faltava perquè tenien problemes econòmics. Ell altres vegades ho havia fet directament però aquest cop va proposar passar-ho per la Junta de govern. I com que no va poder anar a la Junta
de Govern, els que hi van anar van dir que sense el NIF no els podien pagar.
I per això no se’ls ha pagat.
-

El recurs de reposició a la Diputació de Girona contra la retirada de dues
subvencions per redacció de projectes per import de 16.000 € cadascun. Ja
ens ho han desestimat pel fet que els nostres projectes no encaixaven amb
l’objecte subvencionat per la convocatòria. Els dos projectes eren un espai
de dinamització del sector metal·lúrgic amb COMFORSA (s’ha deixat aparcat
per la situació de crisi del sector) i el mur del riu Freser que no s’ha tirat endavant per l’informe desfavorable de l’ACA i ha motivat la retirada de subvencions.

-

El pagament del deute a Ripollès Desenvolupament es basa en les quotes
anuals pendents. Campdevànol ha format part des del principi. Ens beneficiem dels projectes (Terra de Comtes) i per tant hem de pagar la quota.

-

El requeriment a AMSA és el que es fa amb totes les obres per tal de gestionar el cobrament de les millores econòmiques ofertades pels adjudicataris.
No és res més que un tràmit ordinari de gestió en el decurs de l’obra que
encara no està finalitzada.

El Ple en queda assabentat.
4. Proposta d’acord sobre aprovació inicial del pressupost general per a
l’exercici econòmic 2011
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2011 així com també, les Bases d’Execució i la plantilla de personal que
comprèn tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que disposen els articles
168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 18 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei 39/1988.
Atès i conegut el contingut de l’informe de secretaria i intervenció,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del acords següent:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol per
a l’exercici econòmic 2011 juntament amb les seves Bases d’Execució, el resum per
capítol de les quals és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS CORRENTS
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
Alienació d’inversions reals
VII
Transferències de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL

932.925,00
42.000,00
573.140,00
1.008.750,00
14.250,00
0
10.000,00
0
0
2.581.065,00
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ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
I
Despeses de personal
II
Despeses de bens corrents i de serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
Inversions reals
VII
Transferències de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL

1.162.355,00
1.065.405,00
42.000,00
113.305,00
13.000,00
0
0
185.000,00
2.581.065,00

2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
3. Exposar al públic el Pressupost General per a l’any 2011, les Bases d’Execució y
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, a efectes
de presentació de reclamacions per part dels interessats.
4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de que no es presenti
cap reclamació.
5. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, (Delegació Provincial d’Hisenda) així
com també a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació) Delegació
Provincial d’Hisenda —Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament
Territorial— en el termini de quinze dies hàbils comptats des de la seva aprovació
pel Ple de la corporació
L’alcaldessa explica la proposta:
“…”
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2010.
El pressupost que es sotmet a consideració del Ple és un Pressupost que es va
plantejar al mes de novembre i que és fruit de diverses observacions realitzades
pels regidors de l’equip de govern, tots els regidors.
Val a dir que aquest pressupost va ser àmpliament exposat i debatut amb tots els
membres del consistori, havent declinat, per part del grup de l’oposició realitzar cap
aportació al respecte.
Es tracta d’un pressupost de màxima contenció en la despesa i de gestió
completament ordinària.
És a dir, les partides estan realment ajustades a la situació actual del municipi pel
que fa a la previsió de liquidació en quant a ingressos i despeses reals del 2010.
Quan parlem de gestió completament ordinària vol dir que els deures estan fets, la
feina per realitzar i les inversions estan realitzades i per tant es preveuen les
partides ordinàries i una extraordinària d’inversions mínimes a realitzar durant l’any
2011.
Anàlisi per capítols, es recull a la Memòria d’Alcaldia.
En el PRESSUPOST DE DESPESES :
D’una banda les Despeses corrents:
Capítol I (Despeses de Personal 1.162.355,00 €): S’han pressupostat crèdits
suficients per tal de fer front a les retribucions i quotes socials del personal,
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funcionari i laboral, d'acord amb les places contemplades en la plantilla i la
modificació de la relació de llocs de treball proposada. Les principals novetats són la
creació de la plaça de tècnic/a de turisme i l’increment de la jornada de l’arquitecta
tècnica per dedicació a la Brigada i Llei de Barris. També es preveu el crèdit
pressupostari suficient per a les retribucions de l’AODL de Barris (20% no
subvencionat pel SOC), dels monitors i director del casal d’estiu. El crèdit total del
Capítol suposa un increment del 5,35 % en relació amb el pressupost inicial del
2010. També s’ha previst les despeses del personal de la piscina.
Capítol II (Despeses en bens corrents i serveis 1.065.405,00 €) la suma dels
crèdits pressupostats suposa una reducció del 6,42 % sobre la previsió de l'any
2010 per l’aplicació de les mesures extraordinàries previstes en el Pla de
Sanejament 2009 – 2012.
Els capítols III i IX (42.000,- i 185.000,-) recullen els crèdits necessaris per
efectuar el pagament d'interessos i amortitzacions de capital de les operacions de
crèdit vigents, a més d'altres despeses financeres de caràcter ordinari. Es preveu
una disminució de l’1% en les quotes d’amortització i d’un 36 % en el capítol III
corresponent als interessos dels préstecs i per la utilització de la pòlissa de crèdit
vigent.
El capítol IV (113.305,-€) presenta un augment del 52 % respecte el pressupost
inicial del 2010. Tot i la disminució en diverses partides gran part de l’augment en
aquest capítol és a causa de la dotació de la partida pressupostària de subvencions
per a rehabilitació de façanes i cobertes, per valor de 40.500,00 €, dins el marc de
la Llei de Barris.
Despeses de capital:
En el capítol VI (Inversions Reals) hi consta la previsió de les inversions a efectuar
durant l'exercici, per import total de 13.000,00,- € les quals queden especificades
en l'annex d'inversions adjunt. Suposen una disminució del 99 % respecte a l’any
2010.
Els capítols VII i VIII no preveuen crèdit.
PRESSUPOST D'INGRESSOS :
RECURSOS ORDINARIS:
El capítol 1, En conjunt els diferents impostos experimenten lleus puges, resultat
d’aplicar les altes, actualitzacions i en funció de l’evolució de la recaptació durant el
2010. Per això s’espera que el capítol experimenti un augment d’un 6 % en relació
amb la previsió inicial de l’exercici 2010.
El capítol 2 experimenta una reducció de l’11 % respecte a la previsió inicial del
pressupost del 2010 en funció de la recaptació efectuada per aquest concepte
durant aquest exercici.
En el capítol 3 (Taxes i Altres Ingressos), els rendiments s'han calculat en funció
del contingut de les respectives Ordenances fiscals aprovades, els padrons vigents
en l'exercici anterior i la recaptació efectiva durant el 2010, així com les previsions
del Pla de Sanejament financer 2009 -2012. En conjunt el capítol 3 (573.140,00)
disminueix un 1,91 % respecte a la previsió inicial del 2009 sobretot a causa de la
desaparició dels ingressos corresponents a la taxa per subministrament d’aigua que
ara gestiona CONGIAC.
Les previsions d’ingressos per transferències corrents del Capítol 4 (1.008.750,00)
es situen amb una reducció de 84.350 € a la baixa respecte al pressupost inicial del
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2010. En conjunt es preveu una reducció del 10,72 % respecte a la quantitat
pressupostada el 2010 de la participació dels tributs de l’estat.
En el Capítol 5 (Ingressos patrimonials), es preveu un augment del 42,50 % en
aquest capítol, sobretot motivat per l’augment de 5.600,00 en la partida
d’ingressos per la concessió de la Sala Diagonal. S’ha arribat a un acord que suposa
uns ingressos fixes que dupliquen els anteriors.
RECURSOS DE CAPITAL:
Per al finançament de les inversions detallades en el capítol 6 de l'estat de
despeses no s’ha previst enguany concertar préstecs per aquest motiu no hi ha
dotació pressupostària al capítol 9 i només es tenen en compte les subvencions
detallades en el capítol 7 per import de 10.000 €. El finançament restant (3.000 €)
anirà a càrrec dels recursos ordinaris de l'Ajuntament.
Per tot això, i apel·lant a la responsabilitat dels regidors, demana el vist i plau dels regidors de
l’Ajuntament.
El Sr. Serrador intervé per comentar la proposta de pressupost.
A les despeses:
És cert que el pressupost es redueix per sota del previst al 2010.
No obstant s’incrementa substancialment les despeses dels sous del personal quan
fa poc que es va rebaixar un 5% per Llei per manament de l’Estat. Els treballadors
van protestar però no s’entén l’increment.
A la Comissió Informativa es va dir que els treballadors tindran uns incentius per
formació i ara sembla que ja es dona directament un augment sense justificar la
formació.
Al Capítol II hi ha una previsió per subministraments de gas, electricitat, etc.
Les escombraries pugen a Campdevànol i en canvi baixen a Ripoll. No creu que
facin millor gestió que nosaltres per justificar-ho. Només Sant Joan de les
Abadesses fa el porta a porta i pot justificar menys despeses. Això s’ha d’aclarir i
posar sobre la taula al Consell Comarcal del Ripollès, tenint en compte que altres
pobles més llunyans se’ls ha rebaixat.
També hi ha previst una partida per reparacions (5.000€) i una altra de
subministraments (10.000€) per a la piscina. A veure si serà suficient.
Els Serveis Socials s’incrementen en 4.550 € i el Servei de Recaptació s’incrementa
en 2.000 €.
Al Capítol IV, l’Escola de Música com cada any, hi ha una dotació de 5.000 € i al
2010 ens va costar 14.000 €. Però el Consell no ha fet cap inversió a Campdevànol.
En canvi a Ripoll han invertit 340.000 € (electricitat, Biomasa) pel fet que hi ha la
seu i l’Escola d’Idiomes.
A Ripollès Desenvolupament pressupostem 7.500 € i els devem 15.000 €.
A altres consorcis com l’Alba Ter i altres incrementem en 4.400 € fins arribar als
10.000 €
Als Ingressos:
Al Capítol II, es rebaixa la previsió de l’ICIO en 5.500 € però encara és elevat
perquè al 2010 no va arribar als 30.000 € i ara pressupostem 40.000 €.
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D’escombraries recaptarem menys del previst però s’hauria de negociar al el
Consell.
Es rebaixen les partides de subministraments i de despeses generals però no és
suficient, partida 290, en relació a l’any passat.
L’administració general hi ha prevista una retallada general i suposa que ja s’ha
tingut en compte.
El Sr. Perearnau intervé per comentar la proposta de pressupost presentada pels
companys de l’equip del govern:
L’alcaldessa ha apel·lat a la responsabilitat dels regidors.
Va arribar a acords amb en Ferran Martínez tres dies abans de la Comissió
Informativa sobre la proposta de pressupost però l’acord no va ser total. Per això
votarà en contra per responsabilitat. Per això ho vol comentar.
La seva aportació a la proposta de pressupost de 2011, i que pensa que està bé, les
més importants han sigut:
-

Mantenir una assignació pel Pla de Pensions dels treballadors que es volia suprimir
aquest any
Augmentar subvencions per activitats esportives respecte la proposta inicial
Augmentar subvencions per activitats culturals respecte la proposta inicial
Augmentar subvencions per activitats Festa Major respecte la proposta inicial
Suprimir dotació per fer butlletí municipal: a tres mesos de les eleccions no és moment
fer el butlletí
Augmentar subvencions per activitats Llar Jubilats respecte la proposta inicial: les
despeses són fixes i no es poden rebaixar
Mantenir la dotació per activitats programa PAFES: ara toca una fase de foment de
l’esport (fer gimnàs) per la gent gran amb les infermeres del CAP.
S’ha de prioritzar les subvencions a entitats de Cultura i Esports que s’han de mantenir

Tot això s’ha incorporat al pressupost per què ell ho ha demanat, però n’hi havia moltes altres.
Els motius per votar en contra són que els ingressos no s’ajusten a les previsions segons els
que hem tingut al 2012. Algunes despeses s’han baixat i segur que s’incrementaran perquè
l’IPC ha pujat. Per exemple l’enllumenat, que deia el Serrador, ens ha costat 101.000 € al 2010
i ara només dotem en 97.000 €.
No creu que la inversió feta en millores de la lluminària a dos o tres carrers al barri del Roser
permeti aquesta rebaixa perquè és un tant per cent més petit. El manteniment de l’enllumenat
tampoc es podrà complir.
S’han rebaixat les partides de reparacions de a les escoles i edificis municipals i per reparació de
vehicles. Els equipaments cada dia són més vells i necessiten més manteniment.
Per reparació de vehicles també s’ha rebaixat.
Per quadrar el pressupost s’ha rebaixat partides que no són reals i els ingressos tampoc no són
reals.
Per responsabilitat no pot votar perquè no es complirà.
En inversions es preveia 10.000 € més per adequar una Sala de l’Escorxador per Terra de
Comtes. I ell no estava d’acord en fer-la.
El ICIO vam ingressar 29.000 € al 2010 i l’incrementem 13.000 €. No és real aquesta previsió.
Llicències d’obertura igual s’ha previst per sobre de l’any passat.
Aprofitaments especials dels subministraments: impost a les empreses de subministraments, els
lògic és que pugi més. Hi puja més però no ho entén.
Publicitats de la Ràdio municipal es preveu 15.000 € i això és impossible perquè amb la reunió
amb les persones que gestionen la Ràdio on ens van dir que com a molt 6.000 €.
En conclusió les ingressos estan inflats i les despeses disminuïdes també seran més altes.
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El Capítol II de l’informe econòmic financer està equivocat: es basa en els ingressos recaptats
per aquest concepte i ho pot llegir el Sr. Ruiz per import de 29.000€. No hi ha una reducció sinó
un augment.
No es compleix en una partida d’esports: el Pla de Sanejament posa 7.000 € i s’ha posat 9.000
€ a la partida.
Ell no volia arribar aquest punt però ha de justificar el seu vot.
El Sr. Rivera intervé per aclarir que els carrers del barri de Sant Cristòfol que s’han arreglat
l’enllumenat són nou carrers no pas dos o tres com ha dir el Sr. Perearnau.
L’alcaldessa respon:
El pressupost és una previsió complexa d’encaixar en aquests moments econòmics.
Algunes partides són opcions polítiques de l’equip de govern, com el cas de formar
part o no d’alguns consorcis. Sempre s’ha de valorar les despeses de formar-ne
part en relació als rèdits que ens aporta. Per exemple, formar part del Terra de
Comtes ens ha aportat unes inversions de 90.000€ que al final han sigut de
140.000 € per la millora del camí Ral a Gombrèn. És un benefici pel poble. Això és
una aposta per atreure inversions al nostre municipi.
El capítol d’ingressos s’ha reduït mínimament i altres es podria haver incrementat
més (IBI) uns 40.000 € respecte la recaptació de 2010 (per l’increment del 3%) .
És un pressupost molt ajustat, pot ser millorable però és el millor que hem sabut
fer.
El que no és responsable és demanar l’increment de moltes partides i no estar
d’acord amb ajustar els ingressos i les despeses. S’ha fet propostes d’incrementar
els ingressos de més de 8.000€ i no s’ha fet cap proposta per reduir les despeses.
S’ha presentat el pressupost al Ple perquè és millor tenir-ne que no. L’Equip de
govern tenia dues opcions: ens podíem haver amagat el cap sota l’ala i no
presentar el pressupost al Ple. S’ha presentat la proposta per tal de que es puguin
presentar propostes.
S’ha tingut en compte les despeses de l’any passat i no pas les d’enguany.
El que no es pot fer és dir que no estan d’acord, que no troben solució i no
presentar cap proposta alternativa.
Però la Llei ja preveu el supòsit de que no s’aprovi el pressupost i permet funcionar
amb total normalitat a l’Ajuntament amb el pressupost de 2010.
El Sr. Perearnau demana que es presenti una proposta alternativa.
El Sr. Serrador diu que el seu grup s’ha mirat els ingressos i les despeses i han vist
que hi ha partides que no encaixen. Les despeses ja rebassades es poden veure.
Els ingressos també són els que són. La posició de CIU sempre ha sigut no votar a
favor del pressupost.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ RESULTA:
VOTS A FAVOR: 5 (PSC i IC-V)
VOTS EN CONTRA: 6 (CIU i REGIDOR NO ADSCRIT)
En conseqüència la proposta NO S’APROVA per majoria absoluta.
5. Determinació de les entitats representatives dels col·lectius al Comitè de
Seguiment de la Llei de Barris de Campdevànol
Vist que el conveni de col·laboració amb el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al nucli original de
Campdevànol preveu la constitució d’un Comitè d’Avaluació i seguiment de conformitat a
l’article 18 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004,
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial;
Atès que el consistori nomenar els membres de les entitats representatives dels col·lectius
per formar part del futur Comitè:
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-

Dos membres d’entitats veïnals de l’àmbit d’actuació
Dos membres d’entitats d’associacions ciutadanes amb més implantació
Dos membres d’agents econòmic i socials

Atès que correspon al Ple la determinació de quines seran les entitats;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Designar les entitats del Comitè de Seguiment del projecte d’intervenció integral al nucli
original de Campdevànol següents:
-

Unió de Botiguers
Grup Excursionista de Campdevànol

2. Facultar l’Alcaldia per al nomenament dels membres de les entitats i per a l’adopció de les
resolució que siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord.
3. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica la proposta.
Com que no hi ha associacions de veïns al centre del poble, les entitats més representatives
són la Unió de Botiguers com a part més interessada en la millora del entre del poble i el
Grup Excursionista de Campdevànol en la seva vessant cultural i esportiva.
Les entitats designaran representants al Comitè de Seguiment del projecte de la Llei de
Barris.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Suport a la proposta del Consell Comarcal del Ripollès sobre l’aportació
per a desplaçaments en l’atenció primària i del sistema de comptabilització
horària en zones rurals de muntanya.
Vista la proposta que ens ha fet arribar el Consell Comarcal del Ripollès sobre
l’aportació per a desplaçaments en l’atenció primària i del sistema de
comptabilització horària en zones rurals de muntanya;
Vist que aquesta proposta va ser aprovada pel Consell d’Alcaldes per unanimitat
dels assistents;
Es proposa al plenari l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-li suport en tots els seus termes
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament de
Benestar Social i Família
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta de que la Generalitat de Catalunya es faci càrrec d’una part (66%) de les
despeses de desplaçament dels serveis socials que ens pertoca com a municipis
afectats per la Llei d’Alta Muntanya que requereixen un tracte especial.
Actualment els cost l’assumim íntegrament els municipis del Ripollès.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
7. Mocions dels Grups Municipals:
7.1. Moció del grup de CIU de rebuig a la sentència del Suprem contra la
immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a la Generalitat a
introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola.
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Moció de rebuig a la sentència del Suprem contra
la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a
la Generalitat a introduir el castellà coma llengua vehicular a l’escola
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el
Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua
vehicular al costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de
forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament
obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que
la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència
del castellà de manera "equitativa" respecte del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat
Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les
mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació
creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera
també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya,
juntament amb el català". "De la mateixa manera, declarem el dret del
recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra
documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre
[d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la
sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es
produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha
estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la
integració de les persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot
regular la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució
espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la
família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la
situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en
el context europeu i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa
un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys
protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un
nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte
impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que
imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció
dels següents
ACORDS
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Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem
que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes,
que ha suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe
PISA, un model d’èxit.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les
escoles catalanes.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la
Llei d’Educació de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
La Sra. Portabella explica la moció:
La notícia ha sortit a la premsa: el Tribunal Suprem va emetre tres Sentències
basades a la retallada de l’Estatut per fer que el castellà ha de ser també llengua
vehicular a l’ensenyament obligatori a Catalunya (fins els 16 anys).
Una retallada d’aquest tema suposa un atac a l’identitat catalana.
La comparació entre el tracte que es dona a les dues llengües oficials evidencia que
a Espanya, l’Estat espanyol discrimina el català per la qual cosa cal defensar des de
tots els punts per evitar que desapareixi.
El Sr. Ferran Martínez manifesta el parer del seu grup d’estar d’acord amb la
finalitat de la moció. Altra és que el Parlament pugui rebutjat les sentències del
Tribunal Suprem.
El Sr. Perearnau diu que està d’acord.
L’alcaldessa diu que des del PSC donen suport a la moció entenent que rebuig vol
dir que les sentències no les troben correctes.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació, amb l’advertiment de legalitat de
Secretaria.
7.2. Moció del grup de CIU per la reubicació de la pista d’skate instal·lada a
la zona d’equipaments a la cruïlla de Prolongació de la Gala amb Onze de
Setembre, arran de la contravenció dels límits de soroll permesos per la
legislació vigent.

Moció per la reubicació de la pista d'skate instal·lada
a la zona d'equipaments a la cruïlla Prolongació de la Gala amb Onze de Setembre,
arran de la contravenció dels límits de soroll permesos per la legislació vigent.
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
Atès que l'Ajuntament de Campdevànol procedí a instal·lar a través
de l'empresa contractant un conjunt d'estructures per la pràctica de
l'skate a la zona d'equipaments situada a la cruïlla del carrer Prolongació
de la Gala i el carrer Onze de Setembre.
Atès que en aquell mateix moment i en reiterades ocasions en el
marc de les sessions plenàries, aquest Grup Municipal ha tingut ocasió
d'advertir de les conseqüències en el descans i la tranquil·litat que
provocava als veïns afectats el soroll constant de la instal·lació en
moments de màxima afluència de públic. Atès que aquests sorolls
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procedeixen de les instal·lacions per la pràctica de l'skate i també del
fimbreig de les parets protectores de la pista poliesportiva.
Atès que arran de l'informe de contaminació acústica practicat pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya s'ha
evidenciat que la citada instal·lació depassa els límits de decibels
permesos per la legislació vigent en la matèria.
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que
l'Ajuntament de Campdevànol acordi el trasllat de la instal·lació per
la pràctica de l'skate a un nou emplaçament en el termini màxim
d'un mes des de l'aprovació d'aquesta moció, així com que reforci amb
material específic per evitar el fimbreig els contorns de la pista
poliesportiva, a fi efecte de donar compliment a la legislació vigent, abans
del període estiuenc on l'afluència de públic i per tant el sorolls en la
instal·lació es multipliquen de forma substancial.
ACORDS
Primer.- Traslladar, en el termini màxim d'un mes des de l'aprovació del
present acord, a un nou emplaçament, el conjunt d'equipaments per la
pràctica de l'skate ubicats a la zona d'equipaments de la cruïlla dels carrers
Prolongació de la Gala i carrer Onze de setembre.
Segon.- Protegir les parets de la pista esportiva amb materials
amortiguadors, de tal manera que s'evitin els sorolls actuals.
Tercer.- La totalitat d'accions acordades en aquesta moció es
desenvoluparan directament per part de la brigada municipal d'obres, una
vegada comunicat el nou emplaçament, i amb càrrec a les partides
pressupostàries que li són pròpies.
Quart.- Comunicar l'adopció d'aquest acord a la totalitat de veïns afectats
del sector.
El secretari fa constar que la moció d’acord s’ha modificat respecte la presentada a
la Comissió Informativa i la que se sotmet al Ple és la següent:

Moció per la reubicació de la pista d'skate instal·lada
a la zona d'equipaments a la cruïlla Prolongació de la Gala amb Onze de Setembre,
arran de la contravenció dels límits de soroll permesos per la legislació vigent.
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
Atès que l'Ajuntament de Campdevànol procedí a instal·lar a través
de l'empresa contractant un conjunt d'estructures per la pràctica de
l'skate, així com una pista multiesports a la zona d'equipaments
situada a la cruïlla del carrer Prolongació de la Gala i el carrer Onze de
Setembre.
Atès que en aquell mateix moment i en reiterades ocasions en el
marc de les sessions plenàries, aquest Grup Municipal ha tingut ocasió
d'advertir de les conseqüències en el descans i la tranquil·litat que
provocava als veïns afectats, el soroll constant de la instal·lació en
moments de màxima afluència de públic. Atès que aquests sorolls
procedeixen de les instal·lacions per la pràctica de l'skate i també del
fimbreig de les parets protectores de la pista poliesportiva.
Atès que arran de l'informe de contaminació acústica portat a
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terme per Dipsalut, a través de l'empresa especialitzada Cecam, a
petició expressa de l'Ajuntament de Campdevànol, s'ha evidenciat
que la citada instal·lació depassa els límits de decibels permesos
per la legislació vigent en la matèria. Així el citat informe, fa constar que
les mediacions s'efectuaran només amb la presència només “de 3 o 4
patinadors” (molts menys en tot cas dels que solen fer un ús habitual de la
citada instal·lació durant els períodes estivals) i una vegada collades
degudament les estructures, i instal·lats materials que eviten l'efecte
tambor, no presents en la citada infraestructura en la primera mediació, i
col·locats pel consistori en la segona mediació practicada pel tècnic de
Cecam; i que aquestes depassen els límits permesos per l'ordenança
municipal vigent i pel recent aprovat Decret 176/2009 , així com en un
punt de mediació per la Llei 16/2002 . Sembla evident que l'ús de la citada
infraestructura en èpoques estiuenques on l'afluència de públic augmenta,
el soroll rabassa amb escreix els límits permesos per la legislació apuntada,
contravinguent de manera flagrant, doncs la normativa acústica avui per
avui vigent.
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que
l'Ajuntament de Campdevànol acordi el trasllat de la instal·lació per
la pràctica de l'skate a un nou emplaçament abans de la fi de la
present legislatura, així com que es reforci amb material específic per
evitar el fimbreig els contorns de la pista poliesportiva, a fi efecte de
donar compliment a la legislació vigent, abans del període estiuenc on
l'afluència de públic i per tant el sorolls en la instal·lació es multipliquen
de forma substancial.
ACORDS
Primer.- Traslladar abans del fi de la present legislatura, el conjunt
d'equipaments per la pràctica de l'skate ubicats a la zona d'equipaments de
la cruïlla dels carrers Prolongació de la Gala i carrer Onze de setembre, a
un nou emplaçament, on no es vulnerin ni contravinguin les disposicions
de la legislació sobre contaminació acústica vigent.
Segon.- Protegir les parets de la pista multiesports amb materials
amortiguadors específics, d’acord amb l’informe que emeti oportunament,
l’arquitecte tècnica del consistori, de tal manera que s'evitin els sorolls
actuals.
Tercer.- La totalitat d'accions acordades en aquesta moció es
desenvoluparan directament per part de la brigada municipal d'obres, una
vegada comunicat el nou emplaçament, i amb càrrec a les partides
pressupostàries que li són pròpies.
Quart.- Comunicar l'adopció d'aquest acord a la totalitat de veïns afectats
del sector.
Campdevànol, a 25 de gener del 2011.
El Sr. Manso explica la segons moció:
El seu grup sempre ha estat en contra.
Ara s’ha de complir la normativa de soroll. Segons un informe de Dipsalut (CECAM)
s’han fet medicions amb poca afluència d’usuaris, desprès d’aplicar mesures
correctores a la pista per evitar l’efecte tambor i encara no complim la normativa.
El soroll depassa els nivells de l’ordenança ( que dubta del seu vigor ), el Decret i la
Llei de Contaminació acústica en un dels tres punts. El soroll rabassa amb escreix
els límits permesos en època estival que és quan el servei és més usat. Per això
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s’ha de traslladar a un altra lloc tal i com el seu grup ha demanat en infinitat
d’ocasions.
La valoració que fa Secretaria és d’informe favorable però recomana propostes
alternatives de millora de l’emplaçament de la pista.
Es tracta d’una moció tècnica més que política, per la qual cosa prega a l’equip de
govern que abans del 22 de maig es tregui la pista d’skate.
El Sr. Perearnau contesta que entén la situació dels veïns.
S’ha de buscar una solució que passa per acabar de prendre les mesures. Si no és
possible reduir el soroll amb les mesures que calguin haurem de traslladar-la.
Per això, encara que li sap greu pels veïns no pot votar a favor de la moció.
L’alcaldessa intervé per dir que de solucions, n’hi han.
El problema està en trobar un punt mig entre el dret al descans dels veïns i el
nombrós número d’usuaris (nens i nenes) que fan ús de l’equipament.
CIU diu que s’ha de treure sigui com sigui per motius electorals.
Però allò que cal és evitar les molèsties i treballar per arribar a un punt acord.
El jovent no se’l pot aïllar contínuament i arraconar-los en zones llunyanes del
centre.
Els veïns tenen el compromís de l’Alcaldia de que s’estudia un lloc alternatiu per la
pista. El que no podem comprometre és canviar-la abans de la fi d’aquesta
legislatura. Fa un moment s’ha rebutjat un pressupost i ara es demana que d’avui
per demà es traslladi la pista.
La nova ubicació ha de ser en zona d’equipaments com l’actual, per la qual cosa té
concertada una reunió amb l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació.
L’equip de govern entén que la problemàtica és més complexa que el fet de treure
la pista d’avui per demà. No hi ha una solució fàcil i immediata
El Sr. Manso diu que la proposta diu abans de la fi de legislatura no pas traslladarla pista d’avui per demà.
Si CIU governa traslladaran la pista, prioritàriament dins del barri de l’Estació però
és més important el compliment de la normativa acústica vigent. A Ripoll es va
haver de traslladar fins a tres cops.
Demana i li prega que no doni la seva opinió dient que són qüestions electoralistes
del grup de CIU.
Ara és el moment que tots els grups deixin clara quina és la seva posició.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ RESULTA:
VOTS A FAVOR: 5 (CIU)
VOTS EN CONTRA: 6 (PSC, IC-V I REGIDOR NO ADSCRIT)
En conseqüència NO S’APROVA la proposta per majoria absoluta.
7.3. Moció del grup de CIU per la contenció de la despesa i l’increment del
dèficit pressupostari durant els primers mesos de 2011.

Moció per la contenció de la despesa i l'increment del
dèficit pressupostari durant els primers mesos de l'exercici 2011
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
L'Ajuntament de Campdevànol ha iniciat sotmès en la més absoluta
anormalitat pressupostària aquest any 2011. Arribats al ple ordinari
del mes de gener del nou exercici, l'equip de govern no ha presentat
encara a aprovació el text del nou pressupost pel present exercici, tot
prorrogant-se per defecte el pressupost de l'exercici anterior de
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conformitat amb els mandats legals vigents.
Davant d'aquesta situació i a la vista de la incertesa en la que se
sotmeten les arques públiques municipals, es proposa a aquest
ple l'aprovació d'uns criteris que permetin la contenció de la
despesa pública i evitin l'increment del dèficit pressupostari,
mentre duri la pròrroga del pressupost del 2010, i en tot cas sobre
les partides pressupostàries corresponents a l'àmbit de despesa del
pressupost de l'exercici 2011.
S'acorden d'aquesta manera els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de l'Ajuntament de Campdevànol
que seran vigents fins a l’aprovació i la publicació dels
pressupostos per al 2011. La moció proposada consolida per al
període de pròrroga les mesures de contenció de la despesa, que
aquest Grup Municipal considera indispensables. Així com a mesura
principal de contenció de la despesa, mentre duri l’ajornament dels
comptes l'Ajuntament podrà disposar només del 30% en excedent
sobre el valor total de la totalitat de les partides de despesa
prorrogades, essent indispensable que per autoritzar pagaments de
tresoreria que arrabassin aquest límit, l'autorització del ple de la
corporació, sigui quina sigui la partida pressupostària afectada.
A fi efecte de garantir el ple control de les arques públiques, s'acorda
insertar en el text del pressupost municipal pel 2011, d'aprovar-se
abans de la comptesa electoral, el mateix condicionant aplicable en tot
cas, sobre les partides pressupostàries integrants del pressupost.
En la mateixa línia i a fi efecte de garantir la contenció de la
despesa pública, s'acorda la revocació de les competències
contingudes en l'article 22.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les
bases de règim local, apartats m, n, ñ i o, de conformitat amb el
sentit de l'article 22.4 de la mateixa Llei. Garantim d'aquesta
manera un major consens en la contractació, la concertació de crèdits
i la disposició sobre el patrimoni. La citada revocació afectarà a les
operacions a concertar en un futur, des de l'aprovació, i aquelles que
estiguin en tràmit en el moment de l'aprovació del present acord.
S'acorda també la creació per tal de fer un seguiment de l'estat
de la despesa pública, d'una comissió de tresoreria, en la que
s'informarà mensualment, per part de l'alcaldia de la plena totalitat de
despesa consignada en cada una de les partides, de la contractacions i
de les concertacions de crèdit que es portin a terme fins al fi de la
legislatura.
ACORDS
Primer.- Limitar la despesa pública mentre duri l’ajornament de l'aprovació
dels pressupostos per l'any 2011, i estiguin prorrogats d'acord amb l'article els
pressupostos de l'exercici precedent, l'Ajuntament podrà disposar només del
30% en excedent sobre el valor total de la totalitat de les partides de despesa
prorrogades, essent indispensable que per autoritzar pagaments de tresoreria que
arrabassin aquest límit, l'autorització del ple de la corporació, sigui quina sigui la
partida pressupostària afectada.
Segon.- Inserir en els pressupostos a aprovar per l'any 2011 un criteri de
contenció de la despesa pública, en la mateixa línia de punt primer, d'acord amb
les indicacions tècniques dels serveis tècnics i jurídics i del consistori, a fi efecte
de que l'Ajuntament pugui disposar només del 30% en excedent sobre el valor
total de la totalitat de les partides de despesa prorrogada, essent indispensable
que per autoritzar pagaments de tresoreria que arrabassin aquest límit,
l'autorització del ple de la corporació, sigui quina sigui la partida pressupostària
afectada .
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Tercer.- Revocar les competències contingudes en l'article 22.2 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases de règim local, apartats m, n, ñ i o, de
conformitat amb el sentit de l'article 22.4 de la mateixa Llei, de la Junta local al
ple de la corporació.
Quart.- Constituir una comissió de tresoreria, de caràcter merament informatiu,
per tal de fer un seguiment de la despesa consignada pel Consistori, presidida pel
tresorer del Consistori, i formada per dos representants de CiU, un representant
del PSC, un representant d'ICV, i un representant del grup no adscrit.
El secretari fa constar que la moció d’acord s’ha modificat respecte la presentada a
la Comissió Informativa i la que se sotmet al Ple és la següent:

Moció per la contenció de la despesa i l'increment del
dèficit pressupostari durant els primers mesos de l'exercici 2011
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
L'Ajuntament de Campdevànol ha iniciat sotmès en la més
absoluta anormalitat pressupostària aquest any 2011. Arribats al
ple ordinari del mes de gener del nou exercici, l'equip de govern
no ha presentat encara a aprovació el text del nou pressupost pel
present exercici, tot prorrogant-se per defecte el pressupost de
l'exercici anterior de conformitat amb els mandats legals vigents.
Davant d'aquesta situació i a la vista de la incertesa en la que
se sotmeten les arques públiques municipals, es proposa a
aquest ple l'aprovació d'uns criteris que permetin la
contenció de la despesa pública i evitin l'increment del
dèficit pressupostari, mentre duri la pròrroga del pressupost
del 2010, i en tot cas sobre les partides pressupostàries
corresponents a l'àmbit de despesa del pressupost de l'exercici
2011.
S'acorden d'aquesta manera els criteris d’aplicació de la
pròrroga dels pressupostos de l'Ajuntament de Campdevànol
que seran vigents fins a l’aprovació i la publicació dels
pressupostos per al 2011. La moció proposada consolida per al
període de pròrroga les mesures de contenció de la despesa, que
aquest Grup Municipal considera indispensables. Així com a
mesura principal de contenció de la despesa, mentre duri
l’ajornament dels comptes l'Ajuntament podrà disposar només del
25,75% en excedent sobre el valor total de les partides de despesa
prorrogades, essent indispensable que per autoritzar pagaments
de tresoreria que arrabassin aquest límit, l'aprovació favorable del
ple de la corporació, sigui quina sigui la partida pressupostària
afectada.
A fi efecte de garantir el ple control de les arques públiques,
s'acorda insertar en el text del pressupost municipal pel 2011,
d'aprovar-se abans de la comptesa electoral, el mateix
condicionant aplicable en tot cas, sobre les partides
pressupostàries integrants del pressupost, podent disposar en
aquest cas del 42% sobre el total de despesa corresponent a la
proposta de 2011.
En la mateixa línia i a fi efecte de garantir la contenció de la
despesa pública, s'acorda la revocació de les competències
contingudes en l'article 22.2 de la Llei 7/1985 reguladora de
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les bases de règim local, apartats m, n, ñ i o, de conformitat
amb el sentit de l'article 22.4 de la mateixa Llei. Garantim
d'aquesta manera un major consens en la contractació, la
concertació de crèdits i la disposició sobre el patrimoni. La citada
revocació afectarà a les operacions a concertar en un futur i
aquelles que estiguin en tràmit en el moment de l'aprovació del
present acord.
S'acorda també la creació per tal de fer un seguiment de
l'estat de la despesa pública, d'una comissió de tresoreria, en
la que s'informarà mensualment, per part de tresoreria de la plena
totalitat de despesa consignada en cada una de les partides, de la
contractacions i de les concertacions de crèdit que es portin a
terme fins al fi de la legislatura.
ACORDS
Primer.- Limitar la despesa pública mentre duri l’ajornament de
l'aprovació dels pressupostos per l'any 2011, i estiguin prorrogats
els pressupostos de l'exercici precedent. A aquests efectes,
l'Ajuntament podrà disposar només del 25,75% (1.084.047,00 €)
sobre el valor total dels capítols de despeses I a IV i VI a IX,
corresponents a operacions corrents i de capital previstes en el
pressupost) en excedent de les partides de despesa prorrogades
(4.208.885,00 € integrants dels capítols anteriorment apuntats),
essent indispensable per autoritzar pagaments de tresoreria o per
concertar obligacions de pagament futures amb càrrec a les citades
partides, sempre que en ambdós casos s’arrabassi aquest límit,
l’aprovació favorable del ple de la corporació.
Segon.- Limitar la despesa pública mentre duri l’ajornament de
l'aprovació dels pressupostos per l'any 2011, i estiguin prorrogats
els pressupostos de l'exercici precedent. A aquests efectes,
l'Ajuntament podrà disposar només del 25,75% sobre el valor
concret de cada una de les partides conformats dels capítols II i IV
d’operacions corrents i VI d’operacions de capital de l’estat de
despesa del pressupost prorrogat, essent indispensable per
autoritzar pagaments de tresoreria o per concertar obligacions de
pagament futures amb càrrec a les citades partides, sempre que en
ambdós casos s’arrabassi aquest límit, l'aprovació favorable del ple
de la corporació. S'excepcionen del text de l'acord segon les
partides integrants dels capítols no esmentats.
Tercer.- Inserir en els pressupostos a aprovar per l'any 2011 un
criteri de contenció de la despesa pública, en la mateixa línia de
punt primer, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics i
jurídics del consistori, a fi efecte de que l'Ajuntament pugui
disposar només del 42% (1.084.047,00 €) en excedent sobre el
valor total (2.581.065,00 € segons la proposta de pressupost pel
2011 aprovar en el ple d'1 de febrer del 2011) de les partides
integrants dels capítols I a IV i VI a IX, corresponents a
operacions corrents i de capital de l’estat de despesa aprovades per
el citat any en curs, essent indispensable per autoritzar pagaments
de tresoreria o per concertar obligacions de pagament futures
amb càrrec a les citades partides, sempre que en ambdós casos
s’arrabassi aquest límit, l’aprovació favorable del ple de la
corporació.
Quart.- Inserir en els pressupostos a aprovar per l'any 2011 un
criteri de contenció de la despesa pública, en la mateixa línia de
punt segon, d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics i
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jurídics i del consistori, a fi efecte de que l'Ajuntament pugui
disposar només del 42% en excedent sobre el valor concret de les
partides II i IV d’operacions corrents i VI d’operacions de capital
de l’estat de despesa del pressupost, essent indispensable per
autoritzar pagaments de tresoreria o per concertar obligacions de
pagament futures amb càrrec a les citades partides, sempre que en
ambdós casos s’arrabassi aquest límit, l'aprovació favorable del ple
de la corporació. S'excepcionen per tant de l’acord quart les
partides integrants dels capítols no esmentats.
Cinquè.- Revocar les competències contingudes en l'article 22.2
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, apartats
m, n, ñ i o, de conformitat amb el sentit de l'article 22.4 de la
mateixa Llei, de la Junta de Govern Local al Ple de la corporació,
amb plens efectes sobre les operacions a concertar en un futur així
com les que estiguin en tràmit en el moment de l'aprovació del
present acord, sempre de conformitat amb allò que disposi la Llei
7/1985 reguladora de les bases de règim local.
Sisè.- Constituir una comissió de tresoreria, de caràcter merament
informatiu, per tal de fer un seguiment de la despesa consignada
pel Consistori, presidida pel tresorer del Consistori, i formada per
dos representants de CiU, un representant del PSC, un
representant d'ICV, i un representant del grup no adscrit. La citada
comissió, que es reunirà mensualment durant la present legislatura,
donarà compte de la totalitat d'obligacions concertades i dels
pagaments autoritzats durant el mes en curs, així com de les
contractacions i de les concertacions de crèdit que s'hagin portat a
terme en el mateix termini. Informarà també del compliment del
present acord.
El Sr. Manso explica abastament la moció citant el seu contingut:
La finalitat és de control amb informe desfavorable de secretaria respecte
determinats aspectes.
Estem en situació d’anormalitat pressupostària.
Es tracta de criteris d’aplicació a la pròrroga del pressupost de 2010.
Es revoquen les competències de la Junta de Govern i es crea Comissió de
Tresoreria que tenen informe favorable de Secretaria.
Les operacions en tràmit vol dir que no hagi passat per Junta de Govern
Local els expedients de contractació. És una qüestió preventiva.
El punts primer i segon sobre pròrroga de pressupost: un afecta la despesa
global per no superar el 25,75% del pressupost de 2010.
El darrer incís diu que el Ple ha d’autoritzar la despesa que superi aquest
límit. Aquest aspecte no l’esmenta l’informe de Secretaria.
L’apartat segons afecta capítols II i IV i el capítol VI de despeses.
Al seu dia ja introduiran esmenes a les bases de l’execució del pressupost
2011.
Consideren que la moció és legal segons els seus assessors i per això
demana que votin a favor.
L’alcaldessa respon:

“...”
Es tracta d’una moció econòmica.
L'Ajuntament de Campdevànol ha funcionat amb normalitat fins a dia d’avui, doncs
el la Llei preveu i garanteix aquesta normalitat, tal i com va succeir l’any 2006 i
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l’any 2008, per posar exemples recents. Aquesta és la primera contradicció que
trobem en la seva moció.
Malgrat insisteixin en la part expositiva, no és veritat, o altrament dit, és mentida
que les arques municipals estiguin sotmeses a incertesa, com vostès bé diuen, la
normativa així ho preveu.
En relació a la moció i malgrat el seu redactat, difícilment comprensible, però
després d’unes hores finalment desxifrable, entenem que les mesures de contenció
que proposen s’estan acomplint en l’actualitat, perquè tot i que els hi pugui semblar
mentida, la rigorositat que s’ha aplicat en la gestió de l’erari públic municipal en els
darrers anys ha permès, tot i les dificultats econòmiques per les que passa
l’Ajuntament degut a les retallades en les transferències corrents d’Estat, la
Generalitat i la Diputació, que no degut a una política de despesa descontrolada
com vostès intenten fer veure, la despesa s’ha reduït i s’ha optimitzat al màxim el
recursos econòmics de l’Ajuntament, recuperar-nos en quant a reconducció d’un
dèficit que al 2007, en entrar a l’Ajuntament corria el risc d’esdevenir escandalós
doncs de l’equip de govern anterior heretàvem un pressupost amb una previsió
d’ingressos tant irreal que hauria suposat d’haver seguit executant-lo al ritme que
portàvem hagués generat un forat econòmic a l’ajuntament de vora 400.000 €. El
vam reconduir a un tancament negatiu de 46.500 €. I els hi podem assegurar, tot i
que no ho creguin, que no tenim com a objectiu deixar les arques municipals com
ens les vam trobar fa quasi 4 anys, al contrari, la feina està feta, la despesa s’ha
produït durant els darrers anys d’acord amb els ingressos i aquesta vegada no s’ha
estirat més el braç que la màniga, ni necessitem córrer per realitzar les inversions a
darrera hora, previstes des de fa més de mig any.
Per aquests motius, i pels que s’expressen en l’informe desfavorable de Secretaria
Intervenció, votarem en contra de la moció que proposen. Una moció que en tot
cas ens sembla del absolutament irresponsable doncs com indica l’esmentat
informe preveu mesures d’impossible aplicació, contravé la legislació vigent en
matèria de competències i pot afectar al funcionament ordinari de l’ajuntament.
Diu l’informe:
“.... suposaria que el mes de febrer o març no tinguéssim dotació per pagar
nòmines, Seguretat Social, interessos de préstecs a llarg termini, càrrecs de serveis
domiciliats (electricitat, telèfon, gas…), etc. Per atendre als quals no és possible
convocar un Ple extraordinari cada vegada que s’hagi de pagar un rebut domiciliat
al banc.
S’ha de tenir en compte que tenim obra contractada per import de més d’un milió
tres-cents mils euros, Piscina (que inclou la rehabilitació de l’escorxador) i
urbanització de cal Ribalaigua, que s’han de pagar dins del primer trimestre de
2011 i deixarien l’Ajuntament sense recursos per fer front a la despesa ordinària.”
D’altra banda, i com bé afirmen, en la mateixa línia proposen un altra acord, i diem
com bé afirmen perquè no té res a veure amb la contenció de la despesa o amb
una gestió rigorosa dels diners dels nostres conciutadans, en tot cas tenen relació
amb altres temes sobre la manera de fer política dels quals en aquest ajuntament
ja hem viscut algun trist episodi i sobre el qual en Ferran us podria refrescar la
memòria. Perquè treure les competències a la JGL per passar-les al Ple no és en
cap cas una mesura de contenció, en tot cas és una voluntat de aprofitar una
situació que es repeteix com a l’abril del 2005 per dir que “aquí manem una altra
vegada nosaltres”.
Finalment, i pel que fa a la creació de la Comissió de Tresoreria repetim que la
nostra manera de fer no te res a veure amb la d’amagar informació, la tenen i l’han
tingut sempre al seu abast, altra cosa és si s’han preocupat o no, doncs en les
darreres comissions especials de comptes no hem pogut gaudir de la vostra
presència i enriquidores aportacions.
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Finalment agrair que tinguin en consideració al grup mixt que fins ara no hi
comptaven
“…”
El Sr. Manso agraeix que l’alcaldessa hagi dit que està d’acord amb el fons de la
moció. Fa unes hores la moció era compartida i l’alcaldessa els demanava que la
deixessin sobre la taula per estudiar-la i ara és una absoluta aberració jurídica.
La responsabilitat sobre la gestió d’en Ramon Perearnau és de l’Alcaldia.
El Sr. Ferran Martínez diu que estan d’acord en no gastar. A les 18:00 se’ls ha dit
que compartien l’objectiu de no gastar més del que toca i no deixar l’Ajuntament
hipotecat els darrers dies de la legislatura. El que no es pot fer és encarregar les
activitats de la Festa Major el mes d’agost.
El Sr. Perearnau esmenta que a ell no l’han convidat a consensuar la proposta i li
sap greu. El seu vot serà favorable perquè la troba bé pel fet que es pretén
controlar la despesa. Volen controlar l’equip de govern i li sembla bé per poder dir
la seva opinió.
Ell amb CIU no té cap relació ni la tindrà. Vota el que creu convenient. Però vol
aclarir que no manarà CIU.
El Sr. Serrador esmenta l’únic problema que hi ha és a l’equip de govern, que tenen
amb en Ramon Perearnau, i que la oposició actua tal i com sempre ho ha fet i no ha
canviat la seva posició per res.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ RESULTA:
VOTS A FAVOR: 6 (CIU I REGIDOR NO ADSCRIT)
VOTS EN CONTRA: 5 (PSC I IC-V)
En conseqüència S’APROVA la proposta per majoria
advertiments de legalitat de Secretaria i Intervenció

absoluta,

amb

els

8. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldessa explica que:
-

Tenim un tècnic de joventut compartit amb Ribes de Freser i Camprodon.
Ja s’han donat les subvencions anuals a les entitats del poble
Hem demanat la instal·lació d’una estació automàtica de recollida de dades
al Servei Nacional de Meteorologia.
S’ha iniciat l’expedient de contractació de la urbanització de la Plaça Antoni
Maria Claret.

Altres informacions ja s’ha donat al llarg d’aquest Ple.
9. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Salamó demana:
- Com està el tema de les escoles que es va demanar al Ple passat
- Com està el POUM
- Sabem si ens retallen la Llei de Barris
- Al Sr. Perearnau: pel que fa les seves declaracions als mitjans de
comunicació va dir moltes coses i alguna de greus. Com que l’alcaldessa no
cobra segons quins impostos a alguns veïns. Que ens expliqui què volia dir
amb això perquè és molt greu i no creu que l’Alcaldia es dediqui a saltar-se
la Llei.
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El Sr. Manso demana si ens han fet arribar alguna decisió sobre els equipaments de
l’Obra Social de la Caixa (Casal de Jubilats, Pinacoteca). Quina és la voluntat de la
Caixa. Demana si té alguna informació
També demana explicacions, vist el llarg temps que ha tingut, sobre les partides del
pressupost de la Generalitat de les noves escoles de Campdevànol.
L’alcaldessa respon:
En relació a les escoles no tenim cap més informació des del Departament. Encara
no reben visites i estem a l’espera. L’Ajuntament fa tràmits al Registre per cedir
una única finca.
El Text Refós del POUM es presentarà a la propera Comissió de Seguiment.
La Llei de Barris està garantida al conveni signat entre l’Ajuntament i la Generalitat
de Catalunya. Avui ens ha visitat un tècnic de Barris (Oficina de la Secretaria
d’Habitatge) i ens ha traslladat la voluntat política de mantenir els projectes perquè
és una llei molt positiva. Però també és cert que l’economia està molt malament i
poden haver retallades. Del que pugui passar els propers mesos els tindrà
informats.
De l’Obra Social de la Caixa tenim una subvenció per fer la supressió de barreres a
la Llar de Jubilats per import de 15.000 €. Les notícies que ens han arribar són en
el sentit que podrien tenir interès en cedir-nos el local de jubilats. Pel que fa la
Pinacoteca la volen potenciar, és un tema que depèn de la família, més que de
l’Ajuntament.
El Sr. Manso recomana que si fem la rampa assegurem que la podrem fer servir
uns quants anys.
Agraeix l’interès del regidor i la prevenció respecte els darrers moviments de
l’entitat.
També agraeix al Sr. Salamó que posi en dubte la veracitat de les declaracions del
Sr. Perearnau sobre conductes il·lícites de l’Alcaldia.
El Sr. Perearnau explica que no és conscient d’haver fet cap imputació a l’alcaldessa
a la seva entrevista a la Televisió del Ripollès. Demana disculpes si se l’ha entès
malament. El que va voler dir és que l’alcaldessa és més sensible amb segons quina
gent que li pot reportar rèdit electoral, però no pot dir que hagi fet res malament.
La seva opinió personal és que moltes coses les fa de cara a les eleccions més que
per lo millor pel poble. Reitera que demana disculpes.
El Sr. Salamó comenta que no entén la posició de l’Alcaldia ni de l’equip de govern.
Li promet que CIU no li farà fer res de la seva part i pensa que ja haurien d’haverlo fet fora del govern municipal.
La Sra. Eva Martínez diu que quan algú fa una entrevista s’ha de pensar molt bé el
que diu i vol que consti que l’equip de govern ha treballat incansablement pel poble
des del principi en un projecte a llarg termini i no pas de cara a les eleccions.
L’alcaldessa explica que la situació anormal de l’Ajuntament s’ha suportat per
garantir el bé del poble que està per sobre de percepcions o interessos particulars
dels membres del consistori.
Dona les gràcies als assistents per la seva presència i ens emplacem per la propera
reunió.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
22:30 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
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El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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