ACTA 11/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2011
Assistents
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)

Campdevànol, 12 de setembre de 2011.
Quan són les 20:00 hores i sota la
Presidència de l’Illm. Sr. Joan Manso i
Bosoms, alcalde de la Corporació, es
reuneixen en la Sala de Sessions els
regidors/es que consten al marge.
La reunió té per objecte la celebració de
la sessió extraordinària convocada en
legal forma, primera convocatòria.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

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. Proposta d’acord sobre aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici
econòmic 2011
2. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per
a la utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, curs 2011-2012.
3. Adhesió a les iniciatives en defensa de l’ensenyament en llengua catalana de la
FMC i la Plataforma SomEscola.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió i seguidament es tracten successivament els
punts inclosos a l’ordre del dia:
1. 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;
Vist l’informe favorable de secretaria i intervenció,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’ACORD següent:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol
per a l’exercici econòmic 2011 junt amb les Bases d’Execució, el resum per
capítol de les quals és el següent:
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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
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

947.425,00
22.000,00
618.540,00
881.755,00
15.790,00

42.500,00
0,00
0,00
2.528.010,00

1.117.100,00
1.067.905,00
45.000,00
66.505,00
46.500,00
0
0
185.000,00
2.528.010,00

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. Donar per acomplert l’acord de Ple de data 1-2-2011 de contenció de la
despesa prevista pels primers mesos de 2011 en haver assolit l’objectiu que
pretenia i traslladar aquest acord als regidors que van formular-hi allegacions.
6. 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
El regidor d’Hisenda Sr. Soler explica el contingut de la proposta de pressupost
que se sotmet a aprovació:
“...”
En la sessió plenària d’avui s’aprova el pressupost municipal pel 2011, amb
notables mesos d’endarreriment. En el moment en que aquest govern, i jo
personalment vaig assumir la regidoria d’hisenda, l’Ajuntament de Campdevànol
funcionava amb pressupost prorrogat des del gener del 2011, aquesta situació
anormal provoca que pràcticament la totalitat de les partides incloses en l’estat
de despeses estiguin ja pràcticament exhaurides, o en una situació comptable
complicada. SI TENIM EN COMPTE QUE LA MAJOR PART DEL PRESSUPOST ESTÀ
COMPROMÈS, EN EL SENTIT QUE ELS CONTRACTES, ACORDS, ETC ES REMUNTEN
ABANS DEL JUNY de 2011. EN TOT CAS QUEDARIEN NOMÉS UNA MÍNIMA PART
DELS CAPÍTOLS II (aproximadament la meitat de les despeses de reparació i
manteniment d'edificis, installacions, etc i potser també la meitat de les
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despeses de festes i festa major) i IV i poca cosa més. FET QUE ENS DEIXA
LLIGATS DE mans i peus ALHORA DE GESTIONAR EL PRESSUPOST DE 2011.
Un altre problema de caràcter més global és la situació econòmica actual que fa
que l’ajuntament vegi reduïts progressivament els seus ingressos però encara es
vegi obligat a donar tot un seguit de serveis i mantenir uns equipaments
dimensionats en èpoques més propícies realitzats sense cap pla de viabilitat
econòmica i sense saber com es mantindrien i que hipotecaran tota la legislatura
actual. En conseqüència caldrà en el futur prendre mesures per garantir els
ingressos necessaris per al funcionament ordinari de l’ajuntament o bé eliminar
despeses per la supressió o ajust dels serveis prestats.
Festes aquestes puntualitzacions podem passar a analitzar alguns dels aspectes
més remarcables dels documents inclosos en el Pressupost Municipal pel 2011
que avui sotmetem a votació.
Si ens fixem en l’estat d’ingressos i despeses de la corporació podem observar
que:
El pressupost, tant en el seu estat de despeses com el d’ingressos, és de DOS
MILIONS CINC-CENTS VINT-I-VUIT MIL DEU EUROS (2.528.010 €) que
representa gairebé un 40 % menys que el pressupost inicial de l’any 2010. Tot i
això una vegada incorporats els crèdits que provenien del pressupost al 2010 i
que no es van executar l’any passat, és a dir una part important de les grans
inversions com la piscina i la urbanització de cal Ribalaigua, aquest import puja
fins els 3.433.817,07.
Els ingressos corrents previstos, és a dir la suma dels capítols 1 a 5, és de
2.485.510 €, que representa 42.000 euros menys que la recaptació real del
2010.
PRESSUPOST D'INGRESSOS :
RECURSOS ORDINARIS:
El capítol 1, IMPOSTOS DIRECTES En conjunt els diferents impostos previstos en
aquest capítol experimenten lleus puges, resultat d’aplicar les altes,
actualitzacions i en funció de l’evolució de la recaptació durant el 2011. Per això
s’espera que el capítol experimenti un augment d’un 1,81 % respecte a la
liquidació del 2010.
D’alguna manera doncs, el què fem es prendre en consideració la recaptació
derivada de les ordenances fiscals aprovades durant l’any 2010.
El capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES experimenta una reducció de 53,68 %
respecte a la previsió inicial del pressupost del 2010 per l’escassa recaptació
efectuada per aquest concepte durant aquest exercici.
Aquesta situació deriva de la important reducció en la recaptació de l’ICIO, arran
de la situació econòmica. Cal destacar que mentre l’anterior govern preveia una
recaptació estimada a inici d’any de 42.000 €, avui la materialització de la
recaptació ens porta a poder preveure només 22.000 €, aquesta circumstància
exemplifica la falta de previsió de primers d’any.
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 2011, així com les previsions
del Pla de Sanejament financer 2009 -2012. En conjunt el capítol 3 (618.540,00)
augmenta un 5,86 % respecte a la previsió inicial del 2010 per l’aparició de nous
ingressos com les entrades i abonaments de la piscina municipal tot i el dèficit
que aquesta suposa, tot passar de 15.000€ que vostès pressupostaven a 31.000€
d’ingressos) i els aparcaments a la Font del Querol i el Torrent de la Cabana
(10.000€ ) que ha permès regular i controlar un espai ja existent que compensa
la desaparició dels ingressos corresponents a la taxa per subministrament d’aigua
que ara gestiona CONGIAC.
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Del Capítol 4, les previsions d’ingressos per transferències corrents (881.775) es
situen amb una reducció del 19,33 % a la baixa respecte al pressupost inicial del
2010 (12,66 % respecte a la liquidació del 2010). Aquesta disminució en el
capítol és a conseqüència de la reducció de les subvencions corrents de les altres
administracions com la Generalitat, la Diputació o l’Estat.
La situació econòmica de totes les administracions ens porta a presentar un
pressupost on les contribucions procedents d’altres organismes es veuen
notablement disminuïdes Un exemple és la reducció de la subvenció anual de la
Generalitat pel funcionament de la Llar d’infants, que encara que l’ajuntament no
ha rebut comunicació oficial, tot sembla indicar que passarà de 1.800 a 1.600
euros per alumne.
En el Capítol 5 (Ingressos patrimonials), es preveu un augment del 57,9 % en
aquest capítol (30,04 % respecte la liquidació), sobretot motivat per la previsió
d’augment d’ingressos per la concessió de la Sala Diagonal i la Funerària.
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 42.500 €.
PRESSUPOST DE DESPESES :
Despeses corrents,
Capítol I (Despeses de Personal 1.117.100 €): Es redueixen les aportacions al Pla
de Pensions del personal i la dotació prevista pels pagaments en espècie. Les
principals novetats són la creació de la plaça de tècnic/a de turisme, en cap cas
s’incorpora un nou treballador sinó que és la plaça d’un AODL provinent de la
seva legislatura i l’increment de la jornada de l’arquitecta tècnica (del 50% al
70%). També es preveu el crèdit pressupostari suficient per a les retribucions de
l’AODL de Barris, dels plans d’ocupació concedits, dels monitors i director del
casal d’estiu. El crèdit total del Capítol suposa un increment de només l’1,25 %
en relació amb el pressupost inicial del 2010.
L’augment seria molt més important si no hi hagués hagut la reducció del sou per
part d’Alcaldia i si no es mantinguessin els sous congelats després de la reducció
efectuada el juny del 2010, que ens permet presentar aquests pressupostos
encarats a la contenció amb un cert equilibri pressupostari i mantenir la plantilla
actual de 37 treballadors de l’ajuntament quan fa 4 eren 32, i afegint aquells que
estan a través de plans d’ocupació que un cop s’esgoti la seva financiació per la
qual el seu cost és 0, aguditzarà la problemàtica del manteniment i
desenvolupament de les infraestructures fruit de la manca de planificació .
Capítol II (Despeses en bens corrents i serveis 1.067.905 €) la suma dels crèdits
pressupostats suposa una reducció del 6,20 % sobre la previsió de l'any 2010
(1,55 % respecte a la liquidació) per l’aplicació de les mesures previstes en el Pla
de Sanejament 2009 – 2012 i d’altres d’extraordinàries com la reducció en 6.000
euros cadascuna de les partides de festa major i activitats culturals.
L’esforç de contenció econòmica com s’observa en cap cas s’efectua sobre el
personal de l’ajuntament sinó que són les diferents regidories que amb menys
pressupost hauran de fer les mateixes tasques i/o activitats degut com ja he
esmentat anteriorment als compromisos heretats de l’anterior govern.
En aquest capítol II s’incorporaran de manera automàtica un cop aprovat el
pressupost del 2011 els crèdits provinents de romanents de l’exercici anterior
relacionats amb la subvenció de la Llei de Barris en les partides d’honoraris
tècnics i participació ciutadana.
Es modifiquen en les bases d’execució del pressupost els imports a percebre pels
regidors per assistència i dedicació a la Junta de Govern que passen a 249,52 €
mensuals.
Es manté en 106,59 € l’import per assistència al Ple però es restringirà el seu
pagament per la reducció de la celebració dels Plens ordinaris.
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Respecte a les aportacions als grups polítics es fixen en 30 € el component fix
per grup i en 15 € el component variable per número de regidors. Per tant les
aportacions mensuals a PSC i CIU passaran de 171€ a 105€ i de 57€ a 45€ en el
cas d’ERC.
En conjunt aquestes variacions en els imports a percebre per regidors i grups
polítics representaria 3.859,80 d’estalvi en termes anuals.
També es redueix a 0,19/km l’import per quilometratge i s’ajusten a la baixa la
resta d’imports previstos a les bases d’execució per dietes. Amb la nova redacció
es pretén prescindir de totes les dietes que no vagin acompanyades de la deguda
justificació.
Els capítols III i IX (45.000,- 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. Respecte
a la liquidació del pressupost del 2010, es preveu un augment del 7 % en les
quotes d’amortització i d’un 62 % en el capítol III corresponent als interessos
dels préstecs que han tornat a pujar durant aquest any 2011 i per la major
utilització de la pòlissa de crèdit.
El capítol IV (66.505,-€) presenta una reducció de prop de l’11 % respecte el
pressupost inicial del 2010.
Entre d’altres presenten reduccions les partides destinades a subvencions a
entitats culturals i esportives del municipi partides que fins a dia d’avui no havien
estat executades i degut als compromisos adquirits provinents de l’anterior
govern no hem tingut cap altra possible solució i hem de demanar un esforç a les
entitats igual que s’ha fet a la resta de regidories per poder confeccionar i
quadrar el pressupost i també es suprimeix l’aportació al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
També conseqüència de la situació heretada hi ha una reducció a la partida
destinada a l’escola comarcal de música respecte a la liquidació del pressupost
del 2010 d’ aproximadament d’uns 10.000€ tot i això es continuarà prestant el
servei per aquest curs 2011-2012 a Ripoll amb el transport gratuït per tots
aquells nois/es que ho desitgin, fet que els i permetrà millorar l’oferta que fins a
dia d’avui s’estava prestant.
En aquest capítol s’incorporarà de manera automàtica, un cop aprovat el
pressupost del 2011, el romanent el crèdit de la partida del 2010 d’ajuts per
rehabilitació de façanes i cobertes finançada amb la subvenció 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 46.500,00,- € les quals queden
especificades en l'annex d'inversions adjunt. Suposen una disminució del 97 %
respecte a l’any 2010.
Cal tenir en compte que la incorporació automàtica dels crèdits no gastats de les
partides d’inversió del 2010 que pugen la quantitat total de 863.781,19 €.
Els capítols VII i VIII no preveuen crèdit.
Encara que com ja s’ha dit no està previst cap préstec per finançar inversions en
aquest exercici, convé destacar que és molt probable que s’hagi de concertar un
préstec pont per tal de poder tancar la pòlissa de crèdit a 31 de desembre.
Aquest crèdit permetria substituir la part de finançament de les inversions del
2010 i 2011 que encara no ha arribat, ja que en la seva major part les obres han
estat executades i pagades però l’ajuntament no ha ingressat encara les
subvencions concedides per la Generalitat i altres administracions.
La possible concertació d’aquest préstec farà pujar la ràtio de deute viu (deutes a
llarg termini + deutes amb l’estat 2008 i 2009= 88.552.16€ que vostès es varen
gastar i que nosaltres hem de tornar / recursos ordinaris que es preveuen capítol
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1 a 5 ) per sobre del 58,44 % que preveu l’informe econòmic financer per a
l’execució normal del pressupost.
Actualment aquesta ràtio de deute viu, si sumem l’import disposat de la pòlissa
de crèdit a 31 d’agost (503.557,47 €), puja fins a 78,70 % percentatge que
potser s’ajusta més a la realitat i que pot veure’s incrementat en el supòsit
d’haver de disposar de més capital de la pòlissa.
Al llarg del temps aquest ajuntament s’han concertat préstecs per valor de
2.249.609,21€ dels quals 866.491,24€ que representa un 39% pertanyen a
l’anterior legislatura, si aquí hi afegim la pòlissa de crèdit que a dia d’avui tenim
pendent, podem dir que a dia d’avui es deuen préstecs procedents de l’anterior
legislatura per valor de 734.557,33€ si li sumem els 503.557,47€ de la pòlissa de
crèdit tenim un total 1.238.114,80€ de préstecs pendents de retornar provinents
de l’anterior legislatura que suposaria un 64% del total pendent que s’enfila fins
als 1.945.055,69€.
De seguir amb aquest ritme d’inversió el qual suposa despesa i sense prendre
mesures alternatives segurament podríem parlar d’un ràtio de deute viu superior
al 100%.
En els darrers 4 anys l’Ajuntament s’ha gastat 150.000€ en informes tècnics,
70.000€ en publicitat institucional i 20.000€ en regals i protocol que suposa la
meitat del deute de la pòlissa que tenim pendent, que ja sabem que s’han de
tenir aquestes partides però segurament no cal gastar-se 240.000 euros en total.
Van tenir l’oportunitat durant 4 anys de fer un creixement sostenible i sanejat i
ens trobem a dia d’avui amb una situació econòmica molt complicada , amb un
poble amb moltes infraestructures les quals hem d’assumir el seu manteniment
amb el cost que això suposa, i tenint en compte que passem de 4 milions d’euros
d’ingressos pressupostaris a 2,5 milions d’euros agreujat per l’actual situació
econòmica global.
Els hi recordo que aquest pressupost és més seu que nostre, i que la meva única
tasca com a regidor d’hisenda i de la resta de l’equip de govern ha set fer
tasques de contenció de la despesa, les quals ens vàrem trobar i també la de
posar ingressos realistes.
No és la millor situació, però Hem de treballar tots junts per sortir d’aquesta
situació complicada en la qual ens trobem i els i demanaria la complicitat per
buscar solucions a les problemàtiques actuals i futures que se’ns presenten.
Sinó fem un esforç entre tots de contenció se’ns presenta un futur molt
complicat.
“...”
La Sra. López intervé per dir que:
Li sap greu que l’equip de govern es defensi, ja d’entrada, abans de que ningú
l’ataqui.
La diferència entre el que es va trobar l’anterior equip de govern al 2007 i
l’actual és que aleshores, hi havia un forat en els ingressos previstos de
400.000€ que no es van arribar a ingressar mai i El cert és que, ara l’actual
equip de govern disposa d’un crèdit de 117.000 € extres que no ha calgut fer
servir per inversions ja que es van aconseguir subvencions.
Ells faran una oposició responsable, sabedors de la situació de crisi en que vivim,
amb el màxim de seny possible. No tinguin por de rebre atacs.
Pel que fa la proposta, consideren que no és un pressupost a disposició dels veïns
de Campdevànol. S’han limitat a acabar el que ja s’havia començat a l’anterior
legislatura sense aportar-hi res de nou.
És un pressupost molt de dretes: es redueixen els serveis (Escola de Música) i els
ciutadans han de collaborar més del que havien fet fins ara per rebre els
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mateixos serveis. La Llar d’Infants dóna les mateixes prestacions amb més
ingressos provinents dels veïns i veïnes.
No es preveu de fer-hi res a les installacions dels centres cívics, ni de “La
Confiança”, ni de la piscina.
La situació no està justificada per un tema de costos, és que hi ha serveis que es
deixen de fer perquè l’Ajuntament no els organitza no perquè costin diners, ja
que s’autofinançaven o hi ha subvencions per pagar-los. Tampoc, no s’ha
respectat la negociació collectiva amb el personal.
Per això no votaran a favor.
També ha detectat disfuncions, com la paralització de la Llei de Barris que s’ha
justificat despeses per 4.500 € amb una partida de 10.000 €. No s’ha fet la
inversió en una pista de d’eskate-thinger per import de 800 € que venia
subvencionada. No s’han fet tallers de Llei de Barris que poden ser molt útils per
a la recerca de feina en aquests dies.
Això no s’entén, no s’entén que diguin que no hi ha diners per aquestes petites
coses si tenim en compte l’excés d’ingressos no previstos de la piscina (30.000€)
i dels aparcaments del Torrent de la Cabana (10.000€).
És miserable que s’hagi suprimit la partida de mil euros per a la cooperació al
desenvolupament no té cap sentit és ben trist.
En definitiva es tracta d’un pressupost de tràmit. Al seu dia van dir que el
pressupost de despesa d’enllumenat era irreal i ara el presenten i el votaran a
favor.
Per tot això votaran en contra.
També s’ha rebaixat la partida pels grups polítics (s’han assabentat llegint les
bases). En canvi s’augmenta el sou dels regidors de l’equip de govern i es manté
la rebaixa dels sous del personal.
En definitiva, el pressupost que presenten suposa una la frenada pel poble i la
disminució de serveis fa que no el puguem donar suport.
L’alcalde replica que el grup del PSC té la informació del pressupost des del dia
29 d’agost, fa 15 dies, i no han fet cap aportació. Ara no és moment. Tampoc va
dir res a la Comissió Informativa tot i que li va demanar expressament si volia fer
alguna aportació.
Vol agrair els regidors de l’equip de govern la seva dedicació a la elaboració del
pressupost amb els criteris de contenció i especialment a la Helga i al Gerard qui
ha presentat el seu primer pressupost. Els dona les gràcies per assumir un
pressupost complica i complex, essent conscients que no és la millor manera
d’entrar a l’Ajuntament.
Sotmetem la proposta a votació.
La Sra. López demana la paraula i l’alcalde li denega recordant-li que ha tingut
15 dies per dir alguna cosa i no ho ha fet. Ara no és el moment.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per majoria absoluta
amb els sis vots de l’equip de govern (CIU i ERC) i els cinc vots en contra del
grup del PSC.

2. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm.18 reguladora de la
taxa per a la utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, curs
2011-2012.
El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
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procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei d’hisendes locals.
Atès que la proposta que se sotmet a aprovació suposa l’assumpció del 71,33%
del cost del servei per part de l’Ajuntament;
Vist l'informe del secretari interventor sobre procediment i competència del qual
es dedueix que la proposta s’ajusta a la legalitat;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar provisionalment, pel curs escolar de 2011-2012, les modificacions
l’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per a la utilització dels serveis
de l’escola d’infants municipal en els termes següents:
Es modifica l’apartat l’article 4. Quota tributària i quedarà com segueix:
“…”
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
a) imports:
CONCEPTE
EUROS
1. Matrícula nens de Campdevànol
100,00 /ANY
2. Matrícula nens de fora Campdevànol
150,00 /ANY
3. Per atenció d’infants
90,00 /mes
4. Quota per material
10,00 /mes
5. Psicomotricitat
6,00 /mes
6. Dinar per alumnes habituals del servei al mes
120,00 /mes
7. Dinar puntual (esporàdic)
9 /dia
8. Servei extraescolar de guarda:
- Bon dia (8h-9h)
10€ /mes
- Bona tarda (17h-18h)
10€ /mes
- Bon dia i bona tarda
20€ /mes
- Esporàdic
1€ /hora
Els alumnes habituals del servei de menjador meritaran l’import íntegre mensual
per mesos vençuts, excepte els mesos de setembre i desembre que es
prorratejarà d’acord amb els dies efectius de servei prestat, a raó de 20 dies per
mes sencer.
b) El curs s’entén de setembre a juliol, pel que es liquidaran tots els mesos
sencers llevat que hi hagi una baixa per causa justificada, a criteri de l’Alcaldia o
la Junta de Govern, i comunicada, com a mínim, amb 10 dies d’antelació.
c) La quota mensual per atenció als infants s’ha fixat segons l’Estudi Econòmic
tenint en compte la subvenció prevista de la Generalitat de Catalunya per import
de 1.600 €/alumne. Cas que aquesta subvenció patís modificacions a la baixa,
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s’aplicarà la diferència sobre la quota mensual per tal de mantenir el percentatge
de cobertura del cost del servei aprovat per l’Ajuntament pel curs 2011-2012.
“…”
2. Exposar l’acord i els text complet de les ordenances modificades, al tauler
d'anuncis municipal durant trenta dies, a comptar des de la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, a l’efecte de reclamacions i allegacions.
Transcorregut
el termini d’informació
pública
es
considerarà
aprovat
definitivament si no es presenten allegacions.
3. Publicar l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, què entraran en vigor a partir de la seva publicació definitiva en el
BOP de Girona.
4. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord de
modificació, un cop s’hagi aprovat definitivament, de conformitat a l’article 2 del
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes
locals als departaments de Governació i d'Economia i Finances (DOGC núm.
2035, de 5 d'abril de 1995).

El Sr. Soler explica la proposta:
“...”
Vista la situació econòmica per la qual travessa aquest ajuntament i com a
conseqüència de la minoració de la subvenció prevista per la Generalitat de
Catalunya per cada alumne/alumna passant de 1800€/alumne a 1600€/alumne
per la llar d’infants , que suposaria augmentar el dèficit de la guarderia passant
dels 105.000€ actuals fins a 120.000€ per curs escolar, i un cop reunit l’equip de
govern amb tots els pares i mares afectats que tenen els seus fills i filles per
explicar la situació actual de la llar d’infants:
Es proposa augmentar la quota per atenció d’infants de 63.06€/mensuals a
90€/mensuals, mantenir els 100€/anuals per la matrícula de nens de
Campdevànol, mantenir els 150€/ anuals per la matriculació dels alumnes de fora
de Campdevànol, regularitzar fins a 6 euros de quota de psicomotricitat com a
conseqüència de l’augment del cost del Servei per part del professional extern
que l’imparteix, mantenir en 10€/mensual la quota de material, regularitzar a
120,00/mes els dinars per alumnes habituals i regularitzar a 9€/dia per dinar
puntual aquestes quotes de menjador com a conseqüència de l’increment del cost
de l’empresa concessionària.
I es proposen les quotes del Servei extraescolar de guarda :
Oferint el Servei bon dia de 8 a 9h del matí que permetrà a tots aquells pares i
mares que ho desitgin poder deixar el seu fill a la llar d’infants una hora abans
de l’inici de la llar per 10€/mes. El Servei bona tarda permetrà a tots aquells
pares i mares que ho així ho vulguin també poder deixar el seu fill a la llar
d’infants una hora després de la finalització de l’horari (17:00 a 18:00h) per
10€/mes.
El Servei de bon dia i bona tarda conjuntament per 20€/mensuals o el Servei
esporàdic tan sigui matí o tarda per 1€/ hora/infant.
La quota mensual per atenció als infants s’ha fixat segons l’estudi econòmic
tenint en compte la subvenció prevista de la Generalitat de Catalunya per import
de 1600€/alumne. En cas que aquesta subvenció patís modificacions a la baixa,
s’aplicarà la diferencia sobre la quota per tal de mantenir el percentatge de
cobertura del cost del servei aprovat per l’ajuntament pel curs 2011-12 Com
dèiem aquests reajustos permetran poder mantenir la mateixa qualitat formativa
i no veure augmentat el dèficit que aquesta suposa pel municipi, d’aquesta
manera la contribució municipal a la llar d’infants serà al voltant del 32% del cost

10
total del servei i que pot arribar fins al 30% en funció del nombre d’infants que
facin us del servei extraescolar de guarda.
“...”
L’alcalde intervé per agrair l’aportació del grup del PSC que en aquest cas si ha
donat suport a la proposta. Pel que fa l’hora extraescolar no li han manifestat res
en relació al canvi de proposta inicial de 25 €/mes a l’actual de 10 €/mes que es
va intentar consensuar a la Comissió Informativa.
La Sra. López respon que els governs de dretes solen ser de moltes paraules
però de pocs fets i que l’única manera d’evitar-los és no tenir-los. La
contraproposta que el seu grup va presentar sosté que no es pot cobrar per un
servei que ja es venia prestant sense cap millora afegida. Entenen que és una
situació complexa i per això van presentar l’esmena. Es tracta de compensar el
dèficit de la subvenció de la Generalitat.
El Sr. Lluís López explica que la proposta suposa un increment del 23% respecte
l’any anterior per compensar la disminució de la subvenció de la Generalitat i un
increment del 2,28 % en el servei de menjador. Amb això estan d’acord.
Amb el que no estan d’acord és en cobrar les hores del matí i tarda que fins ara
no es cobraven perquè suposa un increment del 20,97 €.
A l’estudi de costos resulta que es redueixen de 327.000 € a 320.000 € però tot i
així augmentem la taxa.
L’alcalde esmenta que l’Ajuntament aporta més de 100.000 € de fons propis a la
Llar d’Infants per equilibrar el dèficit i considera que aquest import és molt
important.
La Sra. López replica que la llar d’Infant és un servei bàsic que per força ha de
ser deficitari però que no es pot deixar de prestar al igual que d’altres. Afegeix
que no es pot aprofitar l’increment que suposa deixar de rebre la subvenció de la
Generalitat per repercutir més costos als pares i mares. Resulta que fins ara,
números rodons Ajuntament, Generalitat i pares aportaven el mateix un 33%
cada un, la Generalitat ara aportarà menys i l’Ajuntament repercutint el cost del
Bon dia i el Bona tarda també aportarà menys, en canvi els pares i mares
aportaran més sense cap justificació perquè el servei és el mateix.
L’alcalde la contradiu recordant-li que hem de tendir a cobrir progressivament el
dèficit dels diferents serveis que presta l’ajuntament si no volem arribar a tenir
problemes seriosos per continuar prestant-los. A més la nostra és la Llar més
barata de la comarca, tot i que donem un molt bon servei.
L’hora extraescolar també la cobren altres ajuntaments com Ribes de Freser i
Camprodon.
El grup de la oposició no aporta cap idea per solucionar el dèficit que suporta
l’Ajuntament, només critica les propostes de l’equip de govern.
Li recomana que deixi de parlar de que l’equip de govern fa política de dretes per
voler cobrar l’hora extraescolar i que com a delegada comarcal del PSC li demani
a l’alcalde de Camprodon que deixi de cobrar l’hora extraescolar, a veure que li
diu.
La Sra. López demana a l’alcalde que ja que no la respecta com a regidora de
l’Ajuntament, com a mínim que no entri en temes personals i replica que la
oposició no ha de fer ni el pressupost ni la taxa. L’increment de la taxa no és
oportú en la situació actual de molts pares.

L’alcalde proposa sotmetre la proposta a votació:
Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per majoria absoluta
amb els sis vots de l’equip de govern (CIU i ERC) i els cinc vots en contra del
grup del PSC
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3. Adhesió a les iniciatives en defensa de l’ensenyament en llengua
catalana de la FMC i la Plataforma SomEscola.
Vista la moció en defensa de l’ensenyament en llengua catalana de la Federació
de Municipis de Catalunya segons la qual:
“...”
El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha
estat un model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell
d’educació i cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria,
l’avala.
La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu
sense separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que
el model d’immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en
acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats.
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha
contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força
desequilibrat en diferents àmbits.
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres
municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la
cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i
arrelament dels nois i noies immigrants.
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel
trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.
Per tot això, acordem:
1. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per
defensar el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.
2. Traslladar aquesta resolució als ajuntaments adherits perquè, si ho consideren
oportú, l’aprovin en els seus plens, juntes de Govern Local o juntes de portaveus.
“...”
Vista la moció en defensa de l’ensenyament en llengua catalana de la Plataforma
SomEscola, creada per Òmnium Cultural segons la qual:

Vist que l’Ajuntament de Campdevànol ja va adoptar un acord al Ple del mes de
febrer de 2011 en el mateix sentit que les dues mocions anteriors;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir l’Ajuntament de Campdevànol a les iniciatives promogudes per la
Federació de Municipis de Catalunya i la Plataforma SomEscola creada per
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l’entitat Òmnium Cultural, en defensa de l’ensenyament en català i de
suport a la Generalitat de Catalunya en aquest sentit.
2. Comunicar aquest acord a les dues associacions i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda
constància.
La Sra. Portabella explica que aquesta proposta vol ratificar la posició de
l’Ajuntament, que ja va manifestar al Ple del mes de febrer de 2011, pel que fa la
defensa de la llengua, la cultura i l’ensenyament en català.
La realitat és que la llengua catalana continua en situació de desequilibri respecte
al castellà.
Cal defensar les institucions de Catalunya que tenen al seu càrrec la recuperació
dels valors cultural del nostre poble.
Per tot això es proposa donar suport a les mocions de la Federació de Municipis i
de Òmnium Cultural.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat dels onze
regidors que de fet i Dret formen la corporació.

I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió
quan són les 21:10 del vespre.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

