ACTA NÚM. 12/09
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2009
Assistents

A

les

20:00

d’Actes
Presidència: Núria López Rodríguez

hores,

de

a

la

Sala

l’Ajuntament

de

Campdevànol, es reuneixen els
membres del Ple què consten al

Regidors :

Ferran Martínez Ramos

marge,

Joan Rivera López

l’alcaldessa

Eva Martínez Cazorla

López i Rodríguez.

Roser Caballero Martínez

La

Ramon Perearnau Morera

celebració de la sessió ordinària

Joaquim Serrador Rabaseda

del

Jordi Salamó Serra

convocatòria.

sota

reunió

la

presidència

Il·lma.
té

mes

per

Sra.

de

Núria

objecte

d’octubre,

la

primera

Montserrat Portabella Darnés
Laia Briones Buixassa

Actua com a secretari el Sr. Josep
Ruiz i Muñoz.

Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Joan Manso Bosoms
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, la Presidència obre la sessió per a tractar els
assumptes inclosos al següent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Aprovació d’un Pla de Sanejament Econòmicfinancer
Aprovació de la modificació d'ordenances pel 2010
Aprovació de la concertació del préstec per atendre el romanent de
Tresoreria negatiu de 2008
Ratificació de l’acceptació de subvenció del Departament d’Educació per
la Llar d’Infants 2009
Aprovació del conveni amb el GRUP INCORPORA de Girona
Mocions dels Grups Municipals
Informació de l’Equip de Govern.
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11.

Precs, preguntes i mocions.

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia de la convocatòria:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple ordinària de 25-09-2009:
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
06.08.09

Convocatòria Ple extraordinari pel dia 07/08/09.

09.09.09

Concessió bestreta per import de 300€ al treballador de la plantilla municipal Sr.
Francisco Teixidor Boada.

15.09.09

Concessió exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a la Sra. Rosa
Suarez Marichica.

15.09.09

Concessió exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al Sr. Juan
Barrientos Alvez.

15.09.09

Concessió llicència obres per revestir amb pedra façana de l’immoble situat a l’Av.
Barcelona 9, al sr. Isidre Vilalta Mir.

15.09.09

Contractació Montserrat Garcia Granados per a cobrir baixa de la treballadora Teresa
Panadés Cambras.

15.09.09

Concessió exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al Sr. Manuel
Pereda Pulido.

18.09.09

Liquidacions ocupació de via pública per parades festa major 2009.

18.09.09

Modificació termini inici i execució llicència obres a VICAMP PALETES SLL, per execució
mur contenció al polígon Molinou.

23.09.09

Aprovació factura i endós instal·lació tancament pista multiesports a Lluís Mir Cerrato
(Tanques Metàl·liques Mir).

23.09.09

Suspensió executivitat llicència d’obres allotjament rural Mas la Riera, al senyor Agustí
Capdevila Masdeu.

24.09.09

Requeriment legalització activitat explotació ramadera a l’empresa Corcamp, SL.

28.09.09

Aprovació factures enllumenat públic i il·luminació interior pavelló Mercè Guix.

28.09.09

Gratificacions i productivitat nòmina setembre 2009.

28.09.09

Canvi nom nínxol a favor de la Sra. M. Rosa Serra Vicente i Josefina Serra Vicente.

30.09.09

Aprovació certificació d’obra núm. 4 i última de l’obra Construcció del nou dipòsit al
sector Vista Alegre.

01.10.09

Requeriment llicència primera ocupació hotel carrer Fulla 12.

01.10.09

Concessió llicència obres al Sr. Sergi Pasarin Luis per instal·lació ascensor a l’Av.
Estació 11.
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01.10.09

Deixar sense efecte sanció imposada al camió IVECO 6705-FZN estacionat en lloc
prohibit.

01.10.09

Autorització suspensió subministrament aigua potable abonats amb deute pendent.

02.10.09

Modificació pressupost exercici 2009 per generació de crèdit (7-2009)

05.10.09

Concessió dret funerari nínxol a la Sra. Lourdes Franquesa Roca.

05.10.09

Concessió llicència obres al Sr. Manel Pereda Pulido per execució de gual accés garatge
carrer Plana 13.

05.10.09

Concessió llicència obres al Sr. Carlos Lluis Grijalba per arranjament coberta garatge a
l’Av. Catalunya, 2.

05.10.09

Concessió llicència obres al Sr. Esteve Palau Gumí per connexió del clavegueram
habitatge carrer Batllia, 3.

05.10.09

Concessió llicència obres a la Sra. Montserrat Graells Verd per substitució bigueta balcó
a la Ctra. Gombrèn 35.

05.10.09

Concessió llicència obres a Raimon Pujol Osma per repassar balcó al camí de la Creu
10.

05.10.09

Concessió llicència obres a Buenaventura Soler Casas, per substitució canal recollida
aigües pluvials.

05.10.09

Concessió llicència obres a Catalina de Gea Romera per reforma cuina a la Pl. Melcior
Vaquer 7 2 1.

05.10.09

Concessió llicència obres a Adolfo W Alegre Alvarenga per arranjament coberta al
carrer Prol. Gala 19.

05.10.09

Concessió llicència obres a Joan Rivera López per arranjament balcons i xemeneies al
carrer Riu 1.

05.10.09

Devolució fiança a Jordi Ballesteres Coma dipositada amb motiu d’obres al carrer
Reguer, 20.

05.10.09

Concessió llicència obres a Maria Dolors Castella per substitució trencaaigües i altres a
la colònia Pernau, 5 PB 2.

05.10.09

Concessió llicència obres a Gas Natural Distribucion SDG, SA per noves connexions a la
Ctra. Gombrèn 11-15.

05.10.09

Concessió llicència obres a Montserrat Vilalta Vilatimó per arranjament cobertes a l’Av.
Barcelona 21.

05.10.09

Concessió llicència obres a Gas Natural Distribucion SDG, SA per noves connexions al
carrer Major, 28..

05.10.09

Aprovació certificació obra 2 de l’obra Supressió barreres arquitectòniques al municipi
de Campdevànol.

05.10.09

Aprovació certificació obra 3 i última de l’obra Arranjament zona verda barri del Roser.

05.10.09

Concessió llicència ambiental per activitat de magatzem de materials construcció al
Camí de la Creu a Construccions Comarca del Ripollès.

06.10.09

Inici expedient baixa d’ofici al Sr. Manuel A Pinto Resende per incompliment article 54
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reglament població.
06.10.09

Sol·licitud de programes del Catàleg de serveis de Dipsalut.

07.10.09

Concessió llicència activitat servei cafeteria a la Pl. Anselm Clavé 5 a Ignasi Salamó
Reig.

07.10.09

Sol·licitud subvenció Consorci AOC per execució projecte E-FACTURA per import de
3.000€.

07.10.09

Paralització obres al Prol. Gala 65 executades per Miguel Navas Gallardo per no tenir
llicència municipal.

09.10.09

Concessió llicència obres a Josep Moré Luís per reforma interior habitatge situat al
carrer Aurora 6 1 1.

13.10.09

Aprovació bonificació escombraries comercials a Noelia Ramírez Ortega.

13.10.09

Concessió llicència obres per modificació i ampliació llicència per adequació local a la Pl.
Anselm Clavé 5 baixos.

13.10.09

Traspàs concessió nínxol a favor d’Elisa Bartolich Guix.

13.10.09

Traspàs concessió nínxol a favor de M. Roser Camps Sala i 6 més.

13.10.09

Concessió llicència obres a Josep Ibarz Carbó per reforma façana al carrer Raval 29.

14.10.09

Imposició multes coercitives per incompliment ordre execució arranjament estructura
balcons al carrer Freser 10 a Dolors Masats Vila.

14.10.09

Acord exempció impost vehicle a Josep M. Villaró Soler.

14.10.09

Devolució aval a Construccions Casals Picas SL dipositat per les obres Reforma i
ampliació llar d’infants El Barrufet.

15.10.09

Acceptació endós certificació d’obra núm. 2 de l’obra Arranjament zona verda barri del
Roser.

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 celebrades en dates 14 i 28 de setembre de 2009.
El Ple en queda assabentat
4. Aprovació d’un Pla de Sanejament Econòmic i Financer per al període
2010-2012

4

Atès que la liquidació del Pressupost de l’exercici del 2008 posà de manifest que la
ràtio legal d’estalvi net era negativa, és fa necessària l’aprovació d’un Pla de
Sanejament Econòmic i Financer amb l’objectiu d’assolir una situació d’estalvi net
positiu en un termini no superior a 3 anys.
Atès que una vegada calculat el grau de compliment de la situació d’estabilitat
pressupostaria previst a la Llei 18/2001, de 12 de desembre, l’Ajuntament es troba
en una posició de dèficit;
Vist el Pla de Sanejament Econòmic i Financer redactat per la Intervenció sota les
directrius de l’equip de govern municipal;
Vist l’informe d’intervenció sobre la necessitat d’incrementar els ingressos i
disminuir les despeses per tal de corregir les deficiències detectades;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pla de Sanejament Econòmic i Financer de l’Ajuntament de
Campdevànol pel trienni 2010 – 2012.
2. Modificar el Pla Econòmic Financer actualment vigent, aprovat pel Ple en data
25-07-2008 per l’acompliment de l’estabilitat pressupostària en tot allò que s’oposi
al Pla de Sanejament Econòmic i Financer aprovat a l’apartat anterior.
3. Trametre aquest acord i la resta de la documentació necessària al Departament
d’Economia i Finances.
4. Publicar el resum per capítols d’aquest Pla al Butlletí Oficial de la Província de
Girona a efectes informatius.
L’alcaldessa explica la proposta:
La situació de crisi general afecta l’Ajuntament que ha deixat de percebre molts
ingressos que serveixen per cobrir despeses corrents del funcionament de
l’Ajuntament i els serveis i les obres que en depenen.
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Comptablement s’ha produït una ràtio d’estalvi net negativa, per la qual cosa s’ha
de fer un Pla de Sanejament a tres anys per cobrir despesa ordinària.
A diferència del vigent Pla Econòmic, el que se sotmet a aprovació és vinculant per
l’Ajuntament i obliga a demanar autorització al Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya. Això suposa més garanties però també més control
sobre l’Ajuntament.
Les mesures previstes al Pla de Sanejament són les que consten a la Memòria.
Suposa l’increment dels ingressos i la reducció de la despesa dins de les
possibilitats legals i tenint en compte la situació de crisi que tots patim.
Pel que fa els impostos es preveu l’increment de l’IPC
L’IBI ha de passar per una millor gestió de les revisions puntuals de les finques que
s’han millorat per inversions dels seus propietaris i les han revaloritzat sense que
consti encara al Cadastre.
Les taxes han de tendir al cobriment dels serveis que financen.
En cas d’aplicació de Contribucions Especials s’haurà d’aplicar el màxim previst del
90% de la part no subvencionada.
S’ha d’incrementar la part subvencionada de les inversions.
Hem de fer participar el sector privat a les activitats i serveis que presta
l’Ajuntament. Per exemple, l’Hotel la Sèquia Molinar va patrocinar el cicle de
monòlegs d’aquest estiu.
Les mesures en matèria de personal:
Seran de manteniment de la plantilla sense cap increment, excepte la plaça de
tècnic de dinamització (AODL) que ja està consolidada perquè fa quatre anys que hi
treballa i finalitza la subvenció.
La reducció d’hores extres del personal ja es va suprimir amb la figura del retén de
la Brigada, excepte per la Festa Major. Pel que fa el personal tècnic s’han de reduir
un 30% anual. Enguany han hagut de fer-ne moltes a conseqüència del POUM i el
FEIL.
Pel que fa béns corrents:
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Es reduiran els honoraris tècnics en reduiran de noranta a seixanta mil al 2010 i
2011 i de noranta a setanta al 2012 per necessitats del PUOSC del proper
quinquenni.
De festes, cultura i esports es fa l’esforç més important: de seixanta a quaranta mil
en Festes; de setanta a cinquanta mil en Cultura; de deu a set mil en esports.
En el casal d’estiu es reduiran les activitats externes i es substituiran per les que
facin els monitors.
La jardineria externalitzada es reduirà i una part la farà directament el personal
especialista de la Brigada.
S’ha fet un esforç en lluminària elèctrica de baix consum per reduir la despesa.
En manteniment i serveis s’ha de fer un estalvi de 180.000 €.
En definitiva són mesures per millorar l’àmbit financer de l’Ajuntament.
Per això demana el suport de tots els regidors.
El Sr. Serrador excusa el regidor Sr. Joan Manso que no ha pogut assistir per
motius personals.
Explica que el Pla de sanejament s’ha de fer per obligació legal. Però resulta que
actualment ja en teníem un i sembla que no ha servit de res i que es pot canviar
sempre que calgui. No entenc la seva utilitat.
Per altra part no entén perquè no s’ha fet des de l’aprovació del pressupost o
liquidació.
Com que van votar en contra del pressupost, per coherència ara votaran en contra
de la proposta.
L’alcaldessa respon que la consulta tècnica li respondrà l’interventor.
El pla es fa perquè la Llei ens obliga. El fet és que els ingressos ordinaris s’han
retallat i les depeses de la Llar d’infants s’han incrementat. Això suposa un forat
que s’ha de solucionar.
L’ajuntament ha de continuar prestant els serveis perquè no té la opció de tancar
com una empresa privada.
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Lamenta que el grup de CIU no doni el seu suport perquè no és un tema polític,
sinó d’ingressos i despeses.
El Sr. Serrador esmenta que a l’Ajuntament no li surten els números, fa un Pla i si
no es compleix, fa un altre per ajustar-ho.
L’alcaldessa explica que la situació ha canviat i s’ha de sanejar. Voldria que els
fessin costat per superar la situació, però entén que no els vulguin donar suport.
El Sr. Serrador comenta que no han tingut temps suficient per estudiar el Pla però
sí que poden fer propostes que haurien presentat amb més temps.
L’alcaldessa recorda que quan vam aprovar al liquidació ja es va dir que faríem un
Pla de Sanejament.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA amb els sis vots a
favor de l’equip de govern (PSC-ICV-Grup No Adscrit) i quatre en contra del grup
de CIU.
5. Proposta de modificació d’ordenances fiscals per l’exercici 2010
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
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de la gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen a l’adaptació a la normativa corresponent.
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.
En

conseqüència,

vist

l'informe

del

secretari

interventor

favorable

a

les

modificacions que es proposen,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Primer. APROVAR provisionalment a partir de l’1 de gener de 2010, les
modificacions de les Ordenances Fiscals que s’especifiquen, en els termes següents:
Ordenança Fiscal núm. 1 General de la gestió, inspecció i recaptació
•
En el punt 6 de l’article 41è de domiciliació bancària: un 1% de bonificació.
•
En l’article 68è. es canvia tot el que diu 2009 per 2010 i en el darrer paràgraf en el que es detalla la
petició s’hi posarà 2011.
Ordenança Fiscal núm.4
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
•
Es modifica la tarifa dels vehicles de 8 a 11,99 CVF de l’article 7è per la següent: 62,07 €
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
•
L’últim punt i apart de l’article 2n. fet imposable, es substitueix pel text següent:
Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:
a)
Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, l’ampliació, la
modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.
b)
Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la disposició
interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions existents.
c)
Les obres de demolició o enderroc.
d)
La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.
e)
Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses
subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o
pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol
remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció
o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
f)
Les obres de tancament de solars o de terrenys.
g)
Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les
obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin
detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o
d’edificació autoritzat.
h)
La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis
públics.
i)
La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j)
Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o
professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k)
Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l)
La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les ordenances que
estiguin subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o
obres.
•
Es modifica l’article 3r., Subjectes passius, que es substitueix pel text següent:
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de
l’immoble en què es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció,
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, en
tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin
les construccions, instal·lacions o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili
en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar
la preceptiva llicència d’obres o urbanística i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la
instal·lació o l’obra.
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•

Es modifica l’article 5è.1, Exempcions, reduccions i bonificacions, amb la incorporació d’un nou
punt:
e) Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la
qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, tot i estar subjectes a
l’impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
•

S’elimina el punt 2.b) de l’article 5è, Exempcions, reduccions i bonificacions, i es renumeren tots els
conceptes.
•
S’afegeix una Disposició Addicional Primera, Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors, amb el redactat següent:
1. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència municipal,
aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, instal·lacions i obres que passin del
règim d’intervenció al de comunicació prèvia o al de declaració responsable.
Ordenança Fiscal núm.6

Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
•
Es modifica el segon punt i apart de l’apartat h) de l’article 5è d’exempcions pel següent:
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No
obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la
baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.
Ordenança Fiscal núm.8

reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua
•
Es modifica les tarifes de l’aigua de l’article 4t, base imposable i quotes pel redactat següent:
Domèstic
Tarifa
Quota de servei [€/trim]
9,32
Blocs de consum [m3/trim]/[€/m3]
1r tram
0,0478
2n tram
0,0717
3r tram
0,5736
4t tram
0,7170
Activitat econòmica
Tarifa
Quota de servei [€/trim]
19,12
Blocs de consum [m3/trim]/[€/m3]
1r tram
0,1434
2n tram
0,1912
3r tram
0,5736
4t tram
0,9560
Tarifa social
Tarifa
Quota de servei [€/trim]
0,93
Blocs de consum [m3/trim]/[€/m3]
1r tram
0,0048
2n tram
0,0072
3r tram
0,0574
4t tram
0,0717

Ordenança Fiscal núm.9
•

reguladora de la taxa pels serveis de cementiri

Es modifica la tarifa de conservació de nínxols cel cementiri de l’article 6è per la següent: 12,00 €

Ordenança Fiscal núm.17

reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de
les vies públiques

11

•
•
•

Es modifica la tarida de parades al mercat anual de l’article 6è per la següent: 30,00 €/any
En l’apartat d) de l’article 6è de quota tributària s’estableix 50 €/caravana i s’anul·la el paràgraf que
indica que es repercutirà el cost del/s WC públics.
Es suprimeixen els coeficients per zones de l’apartat f) de l’article 6è.

Ordenança Fiscal núm.20

Reguladora de la taxa per recollida domiciliaria de residus
sòlids urbans
•
Es modifiquen algunes de les tarifes de l’article 10è quota tributària pel text següent:
B) COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES:
Epígraf segon.- Allotjaments
B) Centres hospitalaris, residència, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga

1.500,00 €

Epígraf tercer.- Establiments d’alimentació
C) Peixateries, carnisseries i semblants

500,00 €

Epígraf setè. Venda ambulant
A) Parades mercat fins a 5 ML

90,00 €

B) Parades mercat de fruita i verdura

180,00 €

C) Resta parades mercat

145,00 €

Epígraf vuitè. Altres locals
B) Oficines bancàries

500,00 €

C) Venda al menor; comerços no alimentaris

300,00 €

Ordenança Fiscal núm. 22

Taxa per concessió de llicències i comprovació de les activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
•
Es canvia el títol de l’ordenança:
•
Es modifica l’article 1r., Fonament i naturalesa, que es substitueix pel text següent:
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa l’article 179
Del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (TRLLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques i per la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
•
Es modifica l’article 2n., Fet imposable, que es substitueix pel text següent:
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat
comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa
urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu l’article
article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 179 del
TRLLUC.
•
Es modifica l’article 5è.1, Base imposable, que es substitueix pel text següent:
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de desmuntatge o
esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les
obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova
planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions
existents, la construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional, la
tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el
planejament urbanístic.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i
ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera provisional, la
instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la
instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de
línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de
comunicacions de qualsevol tipus.

12

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre béns
immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de construccions o
edificacions, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la
seva modificació quan comporti un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les
operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels
que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, la
superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per
l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge.
•
Es modifica l’article 6è, Quota tributària, que es substitueix pel text següent:
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se’n
despendrà d'aplicar els tipus de gravamen a la base imposable següents:
a) El 0,2 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior.
b) El 0,1 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior.
c) El 0,3 per cent, en el supòsit 1.c) de l’anterior article.
e) 2 euros per m2 de cartell o superfície afectada en el supòsit 1.d) de l’anterior article.
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior la
quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles
contingudes en l’apartat 1.
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes
que s’hauran de liquidar seran el vint per cent de les que s’assenyalen en el número anterior, sempre
que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què
l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al contribuent l’import de
la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
4. S’estableix una quota mínima de 20 euros.
•
Es modifica l’article 8è, Acreditament, que es substitueix pel text següent:
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una quantia
equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació prèvia
corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si
l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui
instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després
que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats
comunicades.
•
Es modifica l’article 9è, Declaració, que es substitueix pel text següent:
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una comunicació prèvia
en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent en el Registre General i
adjuntaran un certificat visat pel col·legi oficial respectiu, amb una especificació detallada de la
naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar el import estimat de l'obra,
l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la
redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les
obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de
departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte
les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es modifiqués
o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el
reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
•
Es modifica l’article 10è.1, Liquidació i ingrés, que es substitueix pel text següent:
1. La taxa s’ingressarà per autoliquidació que es practicarà en el moment de la sol·licitud de la llicència
d’obres o de realitzar la comunicació prèvia.
La declaració anirà acompanyada dels elements de relació tributària imprescindibles per a practicar la
liquidació provisional, que serà aprovada per l’òrgan municipal competent i degudament notificada.
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•

S’afegeix una Disposició Addicional Primera, Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors, amb el
següent redactat:
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Ordenança preus públics núm. 4
•
•

Reguladora dels preus públics per la utilització de
material divers de l’Ajuntament
Es canvia el títol d’aquesta ordenança.
S’adequa tota l’ordenança per ampliar la utilització de tarimes, taules i cadires a altra material de

l’Ajuntament, de manera que es canvia “utilització privativa de les tarimes, taules i cadires de
l’Ajuntament” per “utilització privatiu de materials divers de l’Ajuntament”
•

En l’article 4t, tarifes, s’afegeix els conceptes següents:
Ús privatiu de carpes, per unitat i dia... 50,00 €
Ús privatiu d’altaveus, per unitat i dia... 80,00 €

Segon. EXPOSAR al públic l’acord precedent i els text complet de les ordenances
modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al·legacions. Transcorregut el termini d’informació pública els acords
es consideraran aprovats definitivament si en el dit període no se’n haguessin
presentat al·legacions i/o reclamacions.
Tercer. PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a
les ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2010 i regiran
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Quart. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret
94/1995, de 21 de febrer.
L’alcaldessa

explica

abastament

i

de

manera

específica

cadascuna

de

les

modificacions que consten a la proposta.
La situació de crisi actual obliga a la pràctica congelació dels tributs municipals per
tal de no dificultar més l’economia d’algunes famílies que ja prou estan patint.
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Només es fan unes petites modificacions de manera puntual. La majoria d’impostos
no es toquen. En la recollida d’escombraries s’ha incrementat la despesa pel fet que
no reciclem prou. Tot i així no s’incrementa la taxa per al recollida domiciliària, fet
que implica que l’ajuntament passa a subvencionar un 20% quasi. Amb la
modificació i d’acord amb el compromís assolit amb la Unió de Botiguers, es rebaixa
un 10% la taxa per petits comerços i un 6% per establiments alimentaris. Pel que
fa les parades del mercat es discrimina segons la superfície per tal d’ajustar les
necessitat reals dels mercaders i possibilitat l’entrada d’altres interessats.
El Pla de Sanejament ens obliga a incrementar els ingressos, però la situació de
crisi actual no ens ho permet i, per tant, ens obliguem a disminuir la despesa.
El Sr. Serrador explica que la majoria de les ordenances s’han mantingut. Les
escombraries comercials van a la baixa. Consideren que s’han ajustat bé per part
de l’equip de govern per no gravar les famílies. Per això votaran a favor.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
6. Concertació de préstec per eixugar el romanent de tresoreria negatiu de
la liquidació de l’exercici del 2008
Per Decret de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2009 es va aprovar la liquidació del
Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol de l’exercici 2008 què reflectí
un Romanent de Tresoreria negatiu per despeses generals de 80.198,45 euros:
En conseqüència, cal adoptar una de les mesures previstes en l’article 193 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de las Hisendes Locals:
A) La reducció de despeses del pressupost per quantitat igual al dèficit produït.
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B) Si la reducció de despeses no resultés possible, es podrà concertar una operació
de préstec pel seu import.
C) Si no s’adopta cap de les mesures previstes en els dos apartats anteriors, el
pressupost de l’exercici següent haurà d’aprovar-se amb un superàvit inicial de
quantitat no inferior al dèficit.
Vist l’informe d’intervenció que proposa l’adopció de la segona mesura, tota vegada
que la reducció de despeses que s’aplica actualment de manera exhaustiva no
permetrà, previsiblement, recuperar-nos del dèficit acumulat a 31-12-2008;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la concertació d’una operació de préstec per import de 80.198,45 euros
com a mesura per eixugar el romanent de tresoreria negatiu de la liquidació del
2008.
2. Sol·licitar autorització al Departament d’Economia i Finances per la formalització
de l’esmentat préstec.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquest acord i expressament per a la concertació de l’esmentat
préstec.
L’alcaldessa explica que per tal de solucionar el romanent negatiu de Tresoreria i
gestionar les despeses, s’ha de fer aquest préstec que requereix el Pla de
Sanejament.
El Sr. Salamó explica que el Pla de Sanejament s’ha de fer perquè el pressupost del
que partia era inadequat i ha incrementat el romanent negatiu. Les despeses s’ha
disparat. Costa molt reduir-les però s’ha de fer. L’Ajuntament ha estirat més el braç
que la màniga. Era difícil perquè la davallada ha sigut molt forta. El pressupost
inicial no era el més adient i no s’ha pogut equilibrar. Els regidors han de lluitar per
cada factura per tal de reduir-la.
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L’alcaldessa explica que els ajuntaments treballem amb una despesa ordinària
ineludible. De fet ja es van adoptar mesures dràstiques de reducció de despeses:
les hores extres del retén, la supervisió de les despeses de la Brigada, fet que no
succeïa amb el regidor de serveis anterior, i de la Llar d’Infants... Tot i així hi ha
dificultat en el control que s’ha d’acabar d’ajustar. Aquesta és la línia a seguir.
Quan

va

començar

l’actual

mandat

l’Ajuntament

estava

sanejat

(sense

endeutament). Actualment l’endeutament és del 58%, molt per sota del límit legal
de 110%. Aquesta situació actual també està motivada per les subvencions de la
Generalitat de Catalunya que no acaben d’arribar. Però en el pitjor de les situacions
possible podríem arribar al 77% d’endeutament. El problema no és d’endeutament
sinó de liquidesa per despeses ordinàries.
El Sr. Salamó comenta que moltes despeses són necessàries, però d’altres s’ha de
lluitar per rebaixar-les.
L’alcaldessa demana la col·laboració del grup de CIU per aportar idees per reduir la
despesa.
El Sr. Salamó esmenta que és comprensible que es retallin les partides de Festes i
Cultura perquè són més prescindibles que d’altres en l’actual situació de crisi.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA amb els is vots
favorables de l’equip de govern i els quatre vots en contra del grup de CIU.
7. Ratificació de l’acceptació de subvenció del Departament d’Educació per
la Llar d’Infants 2009.
Vist el Decret d’Alcaldia de 13-10-2009 d’acceptació de la subvenció del
Departament d’Educació pel sosteniment de la Llar d’Infants municipals al 2009.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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1. Ratificar el Decret d’Alcaldia en tos els seus termes
2. Comunicar-ho al Departament d’Educació per a la seva deguda constància
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
8. Aprovació del conveni amb el GRUP INCORPORA de Girona.
Vist el conveni d’adhesió al PROGRAMA INCORPORA, de Foment de l’ocupació de
l’obra social de “la Caixa”, per al desenvolupament de polítiques i accions que
afavoreixin una major incorporació de les persones amb risc d’exclusió social al
món laboral, que compta amb la participació de la Fundació Privada MAP;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Grup Incorpora Girona, de l’obra
social de la Caixa, que té per objecte afavorir una major incorporació de les
persones amb risc d’exclusió al món laboral i promoure la Responsabilitat Social
Empresarial.
2. Facultar l’Alcaldia o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni.
3. Comunicar-ho a l’Obra Social de la Caixa per a la seva deguda constància i per a
la formalització de l’adhesió al conveni.
L’alcaldessa explica la proposta que s’ha rebut a través de la Fundació Privada MAP.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació.
9. Mocions dels Grups Municipals
No n’hi ha
10. Informació de l’Equip de Govern
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L’alcaldessa explica diferents punts de la gestió municipal des del darrer Ple:
Subvencions: S’ha demanat un total de 22 subvencions a la Diputació de Girona i
la Generalitat:
A la Diputació de Girona
CONVOCATÒRIA
Subvenció equipaments
esportius
Fons de subvencions
Interessos préstec
Programes
Programes
Programes
Programes

Dipsalut
Dipsalut
Dipsalut
Dipsalut

ACTUACIÓ
Construcció pista skate
Substitució de l’enllumenat interior del pavelló
municipal d’esports Mercè Guix
Interessos préstec inversions 2009
Redacció projectes dinamització local
Lluita i control integral de plagues urbanes
Neteja sorreres infantils
Control sanitari establiments alimentaris
Estudi de soroll zona multiesports

IMP SOL
30.000,00 €
25.199,00€
50% interessos

20.000,00€
4.747,97€

A la Generalitat de Catalunya:
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

Dinamització territorial

Construcció piscina municipal
Contractació: 2 educadors
ambientals, 2 educadors llar
d’infants, 1 auxiliar administratiu, 3
peons i 1 oficial 2a.

Plans ocupació
Manteniment vies afectades per
nevades 2009/2010

Neteja vies afectades per les nevades
Podes, estassades i aclarides de
millora
Gestió forestal sostenible
Projecte millora paisatgística vorera
Millora paisatgística avingudes arbrades Av. Barcelona (La Farga)
Extraordinària urbanisme
Construcció dipòsit Vistalegre
Elaboració, revisió i implantació de
Redacció i revisió del plans de
plans de protecció civil
protecció civil
Modificació ordenació urbanística cal
Ribalaigua i estudi d’inundabilitat
Redacció planejament urbanístic
Iniciatives promogudes pel Consorci
AOC
E-factura (factura electrònica
Pròrroga contractació AODL
Pròrroga contractació AODL
Adquisició vehicle polivalent i
Adquisició vehicle polivalent i
multifuncional
multifuncional
Escolarització nens de 0-3 anys
Alumnes condicions desfavorides de

IMP SOL
399.999,00 €

96.801,83 €
4.263,75 €
12.155,00 €
142.551,30 €
50.000 €
6.000,00 €
42.947,52 €
2.948,72€
27.045,52€
33.732,98€
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Obres i/o inversions en equipaments
cívics per divulgar el civisme
Departament de Cultura

la llar d’infants
Projectes obres centre cívic i piscina
municipal. Adquisició mobiliari i
equipament informàtic centre cívic.
50è. Aniversari GEC.

48.637,66€

De moment ens han concedit:
Diputació de Girona:
Convocatòria del Pla a l'Acció
Pla de monuments
Mobiliari i equipament cultural
Fons de cooperació cultural local
Noves tecnologies
Obres de competència municipal
Redacció estudis habitatge
Subvenció equipaments esportius
Fons de subvencions

Campanya mediambiental
Reformes edifici Molí
Mobiliari i equipament cultural
Activitats culturals
Renovació software personal administratiu
Renovació enllumenat pavelló Esports Mercè
Guix
Estudi d’habitatge municipi de Campdevànol
Construcció pista skate
Substitució de l’enllumenat interior del
pavelló municipal d’esports Mercè Guix
TOTAL

8.844,00
25.000,00
1.400,00
9.324,78
2.166,60

€
€
€
€
€

9.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00€
25.199,00€
97.934,38€

Generalitat de Catalunya:
Subvenció Consell Català de
l'Esport
Plans ocupació
Actuacions d’abastament el alta
Dinamització econòmica
Redacció planejament urbanístic

Activitats esportives 2009 (Cursa-JornadesNatació infantil)
Contractació: 2 educadors ambientals, 2
educadors llar d’infants, 1 auxiliar
administratiu, 3 peons i 1 oficial 2a.
Instal·lació de sensors i telecontrol al sistema
d’abastament de Campdevànol i la seva
adequació al RD. 140/2003
Abastament aigua polígon Niubó
Modificació ordenació urbanística cal
Ribalaigua i estudi d’inundabilitat
TOTAL

1.008,00 €
71.300,72 €
17.539,66 €
10.000 €
11.341,00€
111.189,38€

- Pel que fa la Via Verda fins a Ripoll, hi ha consignació als pressupostos generals
de l’Estat per tirar endavant el projecte
- Els pisos de protecció oficial estan en fase d’adjudicació definitiva per part de
ADIGSA.
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- A la Junta de Govern Local:
- Es va donar compte del tancament de la granja de porcs litigiosa
- Es va encarregar la redacció del projecte d’urbanització del solar de cal
Ribalaigua amb destí a la construcció de les escoles.
- Es va donar compte de l’aprovació definitiva del projecte de la piscina pública
municipal.
11. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Serrador comenta que la passera sobre el riu per la via verda amb Ripoll és la
millor opció, front l’alternativa del pas inundable a nivell del Riu Freser. Si cal
sempre podem fer-la sense permís de l’ACA pagant una multa, com han fet en
altres llocs.
L’alcaldessa respon que ja han anat a l’ACA per defensar el projecte amb
representants de Ripoll. El gerent de l’ACA ha intentat acostar posicions per tal de
complir la Llei, tenint en compte que malauradament el nostre és un poble
inundable.

I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:28 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
Seguidament es dóna la paraula al públic assistent.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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