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ACTA 15/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)

A Campdevànol,
Quan són les 20:04 hores i sota la
Presidència del titular l’Illm. Sr. Joan
Manso Bosoms es reuneixen en la Sala de
Sessions els regidors/es que consten al
marge.

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM) La reunió té per objecte la celebració de
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC- la sessió convocada en legal forma, en
primera convocatòria.
PM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusen: 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:
ÚNIC. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DELS
TRIBUTS I DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El president declara oberta la sessió, agraeix l’assistència del públic i dona la
benvinguda al oients de la Radio Municipal de Campdevànol, LIVE FM, i els
internautes que ens segueixen a la Web de l’empresa Time Over.
Seguidament es tracta l’únic punt de l’ordre del dia:
ÚNIC. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DELS
TRIBUTS I DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
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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.
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 gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la 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, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós
de la Llei reguladora de les 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 reguladora de les Hisendes Locals.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41
al 47 i 127 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; els articles 24 al 27 de la
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics; els articles 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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L’article 41 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, disposa que les entitats
locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de
les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) del citat text refós.
L’aprovació provisional pel Ple, quant a l’expedient d’establiment i ordenació de
preus públics, que contindrà la memòria econòmic-financera i la redacció inicial
de les ordenances que regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per majoria
simple i ha de sotmetre’s a un període d’informació pública pel termini mínim de
trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, perquè els interessats puguin presentar reclamacions
o suggeriments contra l’acord provisional;
Vista la redacció actual de les ordenances de preus públics a efectes de
simplificació i sistematització es considera convenient unificar la regulació en una
sola ordenança general amb els annexos corresponents a les diferents tipologies
de preus dels serveis i les activitats que presta l’Ajuntament;
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de
la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
A C O R D S
1. APROVAR provisionalment a partir de l’exercici de 2012, les modificacions de
les Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen
a l’annex d’aquest acord següents:
ORDENANCES FISCALS:
Ordenança Fiscal núm. 1 .Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions,
installacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’abastament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 9. Reguladora de la taxa pels serveis de cementiri
Ordenança Fiscal núm. 10. Reguladora de la taxa del servei de control sanitari de
gossos domèstics
Ordenança Fiscal núm. 11. Reguladora de la taxa per l’atorgament de llicències i
autoritzacions d’auto taxis
Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de la taxa per documents que expedeixi o
tramiti l’administració municipal
Ordenança Fiscal núm. 14. Reguladora de la taxa del servei de retirada de
vehicles de la via pública
Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa per a la utilització de les
installacions esportives municipals

4

Ordenança Fiscal núm. 18. Taxa per a la utilització dels serveis de l’escola
municipal
Ordenança Fiscal núm. 20. Taxa pel servei de gestió de residus municipals
Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Núm. 1. Ordenança general dels preus públics municipals:
Annex 1. Preus públics per la utilització dels aparcaments públics municipals
Annex 2. Preus públics per a la venda i publicitat
Annex 3. Preus públics per la utilització de material divers de l'Ajuntament
Annex 4. Preus públics per les activitats de casals per a infants i joves
Annex 5. Preus públics per ús del gimnàs municipal
2. DEROGAR les ordenances reguladores de preus públics següents:
- Ordenança núm. 2. reguladora del preus públics per la utilització dels
aparcaments públics Municipals
- Ordenança núm. 3: reguladora dels preus públics per a la venda i publicitat
- Ordenança núm.4: reguladora dels preus públics per la utilització de material
divers de l'ajuntament
El conceptes previstos a les anteriors ordenances passen a formar com annexos
1, 2, i 3, de l’ordenança general de preus públics actualment vigent segons
consta a l’annex d’aquesta proposta.
3. EXPOSAR al públic els acords precedents 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 allegacions.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat allegacions i/o
reclamacions.
4. 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 2012 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
5. 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’alcalde cedeix la paraula al Sr. Soler, regidor d’Hisenda.
El Sr. Soler explica pormenoritzadament la proposta de modificació d’ordenances
pel 2012:
“…”
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Aquest equip de govern és conscient de la situació econòmica que tenim a nivell global,
a nivell empresarial i a nivell familiar, però també som conscients de la situació
econòmica que a travessa el nostre consistori.
Amb totes aquestes premisses l’equip de govern ha pres les següent decisions:


Congelar impostos ( Impost sobre Bens Immobles, Impost d’activitat
Econòmiques ,Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre
Construccions Installacions i Obres i l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana )



Regularitzar les taxes d’alguns serveis per tal d’incrementar la cobertura del cost
que suposen alguns d’aquests serveis tal i com marca el

A tall de resum de les diferents taxes podríem diferenciar entre les taxes generalitzades
aquelles que entendríem per serveis obligatoris a prestar a la ciutadania de la resta de
taxes.
En quan a les taxes referents a serveis de prestació obligatòria:
Podem dir que el cost del servei d’abastament d’aigua s’incrementarà per aquest 2012
en 30.000€ respecta la despesa del 2011, fet que suposa un augment del 28% de la
despesa.
Aquest fet suposarà aplicar una regularització a les tarifes domèstiques, a tall
d’exemple un comptador amb un consum de 27m3 representarà un augment de 90
cèntims al mes respecte a la tarifa del 2011 i per altre banda en les tarifes aplicades en
activitats econòmiques ( industrials, comerços i obres ) es mantindran les tarifes
aplicades per l’any 2011.
El Servei de recollida de residus com a conseqüència de l’increment del cost del Servei
de 34.000€ es proposa l’augment de 5 euros a la taxa domiciliària i la congelació de la
taxa per activitats econòmiques. Parlaríem que poblacions com Ripoll, Ribes,
Camprodon estan amb 120 euros del rebut d'escombraries mentre Campdevànol passa
als 105€, fet que ens permetrà cobrir tot i això només el 75% tal com marca el pla de
sanejament. (Ripoll el cost domiciliari és un 19% superior, Ribes un 17%, i Camprodon
sobre el 16%)
Per tant podem dir que a un particular només s’incrementarà el cost de les taxes
generalitzades un promig de 1,30€ mensual.
A nivell de les altres taxes, es regularitzen algunes tarifes concretes que no afecten a la
generalitat de la població i que es pretén arribar a cobrir el cost del Servei.
La taxa del cementiri es regularitza amb 8 euros més anuals que és el que tributen els
pobles veïns de promig,( Ripoll 21,4€, Ribes 14,5€ ) fet que ha de permetre cobrir
pràcticament la totalitat del cost del Servei.
TAXA DEL SERVEI DE CONTROL SANITARI DE GOSSOS DOMÈSTICS es regularitza el
cost del Servei a 15€ anuals, com a conseqüència de la despesa que ens genera la
gossera comarcal ( 2.750 € d’aportació anual ) i també com a conseqüència que des de

6

l’any 2000 no s’havia regularitzat la taxa d’aquest Server, tot i això només es cobreix el
52% del Servei.
Es regularitza el Servei de retirada de vehicles i s’aplica una taxa administrativa nova.
Es regularitza la taxa per la concessió de llicències i l’explotació anual del Servei d’autotaxis (Camprodon concessió 2216 i 48 us i explotació, Ribes 612 i 115€ )
Es regularitza les tarifes de la piscina per aconseguir que no sigui tan deficitària. (de
20.581,17€ a 16 078,67€).
S’estableix una tarifa per el dinar dels nadons, per aquells que no utilitzen el Servei de
menjador degut a que encara no poden ingerir tot tipus d’aliments ( 1/4 part del Servei
de menjador 120 ja que només es tenen en compte els costos de monitoratge ).
També s’estableixen els preus públics del Casal d’Estiu, amb el criteri que les colònies
es pagaran a part del Casal i els descomptes per els germans només s’aplicaran al
segon germà sempre i quan tots facin el casal sencer.
• En el cas que utilitzin varis germans el casal sencer s’aplicarà un 20% de descompte
al segon germà i següents, sempre que la totalitat dels germans utilitzin el casal
sencer.
(el primer germà haurà de liquidar el cost íntegre del servei)
• No hi ha previst descomptes per altres serveis (bon dia, migdia...)
• Si s’organitzen sortides o colònies durant el Casal, la totalitat de despeses quedaran
assumides pels usuaris de les mateixes
S’estableix també el preu públic per l’ús del gimnàs municipal incentivant amb
descomptes a les quotes si l’usuari forma part d’una entitat esportiva o cultural local.
.Tot i el context actual de crisi, l’ajuntament continua fent un esforç, tan a nivell social
mantenint les ajudes per a les persones que es troben en situacions desfavorides com,
congelant els impostos directes i
a nivell empresarial congelant aquelles taxes
generalitzades com podrien ser l’aigua i la recollida d’escombraries.
Aquest esforç es transmet que aquest 2012 l’ajuntament preveu aportar uns 210.000€
per tal de cobrir la totalitat dels costos dels serveis que ofereix.
“…”
El Sr. Lluís López intervé per dir que no només s’ha de comparar les taxes amb
altres ajuntaments, també s’ha de compara la situació econòmica de cadascun.
La proposta que es presenta no defensa els interessos de les famílies de
Campdevànol.
En canvi a les empreses no se’ls puja el cost dels serveis.
Als particulars s’incrementa per sobre de l’IPC previst del 3,%. Està bé que no
se’ls pugi l’aigua, però això s’ha d’aplicar a tothom.
En canvi es redueix la subvenció a les persones amb pocs ingressos del 90% al
50% .
Si es puja s’ha de fer per tothom. En canvi, es discrimina a la resta de veïns i es
penalitza les famílies amb pocs recursos amb increments de l’aigua per tram de
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43 %, al primer tram; 21% al segon tram i l’1% al tercer tram. Això vol dir que
no congelen impostos.
El cementiri passen de 12 a 20 euros: increment del 60%.
Gossos incrementa un 25%
Taxis passa de 70 a 600 euros
La taxa d’expedició de documents puja per sobre de l’IPC. Alguns que abans no
es pagaven ara s’hauran de pagar (certificats del padró).
L’ordenança 15, taxa per installacions esportives: fa sis mesos es va modificar
l’ordenança de la piscina per fer-la més assequible i el Sr. Manso demanà en
aquell moment un compromís de futur. Ara es pugen els imports.
L’ordenança 18, de la Llar d’infants: s’aplica 30€ per donar un biberó que els
nens porten de casa.
L’ordenança 20 d’escombraries es puja un 5% només a les famílies. Trobarien bé
pujar l’IPC a tothom (comerços i indústries) i no només a les famílies.
Pel que fa el cost de la publicitat de la ràdio, no es modifica, però no s’ha
consultat el gestor i no s’ha convocat la Comissió de la Ràdio per opinar-hi.
Del gimnàs, res a dir però demana que s’obri al més aviat.
En resum, dos són els motius per votar en contra: que només s’incrementa les
famílies i que s’incrementa per sobre l’IPC.
El Sr. Soler replica:
S’ha de complir el Pla de Sanejament que preveu que les taxes han de cobrir el
cost dels serveis. S’ha aplicat estrictament.
La taxa de l’escola municipal pretén cobrar per un servei de monitoratge dels
nens fora de l’horari lectiu. No només donar el biberó (que no es cobra).
L’aigua s’ha incrementat segons el consum per cobrir el servei. Els dos primers
trams suposen el 80% del consum d’aigua. El primer tram augmenta un 30% i el
segon un 8%.
No podem oblidar que qui genera ocupació i riquesa és l’empresa i fins al dia
d’avui s’havia descuidat, tot i que el sector econòmic s’ha de mimar.
De les escombraries, la resta de pobles cobren 120€.
Els increments són del 3% per les ordenances de serveis generals per a la
totalitat de la població.
L’alcalde intervé per remarcar que s’han congelat els impostos tal i com vam
prometre en campanya. També es dona suport a empresaris i comerciants com es
va prometre.
S’incrementen les taxes en la línia de cobrir determinats serveis per complir el
Pla de Sanejament aprovat per l’anterior legislatura. El regidor Sr. López demana
que els increments es facin progressivament però el fet és que als darrers dos
anys no s’ha fet i ara toca fer-ho.
Les ordenances es poden explicar de moltes maneres però el cert és que
l’Ajuntament ha de mimar les famílies però també les empreses i comerços que
creen llocs de treball.
El Sr. Lluís López replica que no estarien en contra de l’increment als comerços i
en qualsevol cas estarien d’acord a l’increment proposat de l’IPC per tothom.
Ofereix al Sr. Soler la seva collaboració personal i professional en temes
econòmics.
Insisteix que no estan d’acord amb l’increment superior a l’IPC que només recau
sobre les famílies.
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La Sra. López esmenta que quan les famílies rebin el rebut de l’aigua valoraran si
el grup de CIU compleix o no el seu programa electoral.
Ells pensen que si es toquen les taxes es toquen per tothom. Pel que fa comerços
i indústries ja es van fer ajustaments a l’anterior legislatura.
La situació econòmica és complexa i es plantegen congelar la taxa d’escombraries
entre tothom, o no fer-ho, però sense discriminació.
Hi ha serveis no prescindibles, que no són opcionals perquè són necessaris com
són el cementiri o els gossos. En aquest serveis es puja més de l’IPC.
La diferència és que si l’anterior govern incrementava per sobre l’IPC no deia i
l’actual govern no ha fa.
L’alcalde explica que l’increment que proposa l’Ajuntament és del 2,9% de la
recaptació global respecte l’anterior pressupost. La única diferència és que no
s’aplica homogèniament.
No compateix la visió de l’increment que ha manifestat el grup del PSC perquè
per estimular la economia s’ha d’ajudar el comerç i la indústria.
Les previsions del Pla de Sanejament no s’han aplicat els darrers tres anys. Ara
s’ha pres la opció política d’incrementar l’aigua i no pas l’IBI. S’ha optat per
cobrir serveis opcionals i no els generals.
Recorda que a Ribes i Ripoll es paga més d’aigua i escombraries.
La Sra. López replica que a la roda de premsa l’equip de govern va dir que hi
havia el límit a l’increment de l’IPC. Però la taxa d’aigua puja el 30%
Moltes famílies paguen aigua i escombraries, totes. En aquest moment les
dificultats són per tothom i moltes famílies no arriben a fi de mes. No poden
estar d’acord en la reducció la bonificació de la tarifa social del 90% al 50%.
Que l’equip de govern aprovi aquestes ordenances i qui valorarà seran el veïns.
L’Ajuntament es pot permetre incrementar només el 2,9% perquè està sanejat.
S’ha de fer una reunió per parlar-hi.
L’alcalde recorda que aquesta puja es fa perquè ho mana el Pla de Sanejament.

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-AM) i cinc vots en contra del grup del PSC-PM.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la
sessió quan són les 21:21 del migdia.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

