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ACTA 02/2013
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
28 DE FEBRER DE 2013
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)

A Campdevànol,
Inici: 20:00
Acabament: 20:20
Es reuneixen en la Sala de Sessions
de la seu de l’Ajuntament els
regidors/es que consten al marge,
sota la Presidència del seu titular
l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.

La reunió té per objecte la celebració
de la sessió convocada en legal
Jaume García i Anglada (indep. forma, primera convocatòria.
ERC-AM)
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
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:
Àrea d'Hisenda
1.

Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2013

Àrea de Benestar Social

2.

Adhesió al Conveni per a la creació d’un fons social d’habitatges

3.
Suport a l’acord de l’Ajuntament de Ripoll en relació amb el tancament de la base
de manteniment d’ADIF a Ripoll
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president, abans de l’inici del desenvolupament de la sessió felicita a
la Sra. López per la seva recent maternitat i seguidament declara oberta la
sessió i es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici
2013
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2013 així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de
tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169
del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
En data 20 de febrer la secretària interventora ha emès l’informe d’intervenció i
l’informe d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol,
per a l’exercici econòmic 2013, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum per
capítols de les quals és el següent:

ESTAT DE DESPESES
A)

OPERACIONS NO FINANCERES

2.383.060,00

A.1

OPERACIONS CORRENTS

2.282.250,00

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

993.315,00
1.186.570,00

3

Despeses financeres

63.000,00

4

Transferències corrents

39.365,00

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

100.810,00

6

Inversions reals

100.810,00

7

Transferències de capital

B)

OPERACIONS FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES
ESTAT D’INGRESSOS

148.000,00
148.000,00
2.531.060,00
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A)

OPERACIONS NO FINANCERES

2.531.060,00

A.1

OPERACIONS CORRENTS

2.531.060,00

1

Impostos directes

998.500,00

2

Impostos indirectes

30.000,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

769.360,00

4

Transferències corrents

725.850,00

5

Ingressos patrimonials

7.350,00

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

-

6

Alienació d’inversions reals

-

7

Transferència de capital

-

B)

OPERACIONS FINANCERES

-

8

Actius financers

-

9

Passius financers

-

TOTAL INGRESSOS

2.531.060,00

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral.
TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per al 2013, les Bases d’execució
i 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, als efectes
de presentació de reclamacions per part dels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti
cap reclamació.
CINQUÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a l’òrgan
competent de la Generalitat.
DELIBERACIONS
El Sr. Soler diu que és un pressupost marcat per la incertesa econòmica global, que
any rere any va disminuït, hi ha hagut una reducció d’un 40% respecte el del 2010 i de
l’1% respecte el del 2012. En el pressupost d’aquest any, la suma de despeses de
personal, de serveis i de béns, s’executa el 86,13% del pressupost i si s’hi sumen les
despeses financeres, deixa un marge de maniobra per a inversions del 5,54%. Hi ha
hagut una disminució molt important de les transferències de l’Estat i de la Generalitat,
i s’hi afegeix el fet que el cobrament de les subvencions cada vegada es dilata més en
el temps. Per això, el pressupost per al 2013 serà de gestió ordinària de l’Ajuntament,
sols es faran aquelles inversions que tinguin finançament i que es puguin fer sense
estrangular la tresoreria de l’Ajuntament. Seguidament, el Sr. Soler detalla quines són
les partides de despesa i les previsions d’ingressos més significatives de cadascun
dels capítols. Finalment, manifesta que a mesura que es vagin concretant les
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subvencions rebudes s’aniran especificant les inversions que es realitzaran mitjançant
les oportunes modificacions pressupostàries.
El Sr. López en primer lloc agraeix a l’equip de govern i, especialment, al Sr. Soler per
les diverses reunions mantingudes per tractar els pressupostos. Manifesta que són
conscients que són uns pressupostos molt ajustats ja que les despeses d’operacions
corrents ocupen gran part del pressupost. En l’elaboració d’un pressupost hi ha dues
opcions: la austeritat i contenció absoluta de la despesa o fer inversions per crear més
activitat econòmica, l’equip de govern ha optat per la primera d’aquestes opcions, el
grup municipal socialista creu que no és la més adequada i per això votaran en contra.
Finalment, agraeix a l’equip de govern el fet d’aclarir-los tot el que els han demanat, ja
que aquesta és la base per a continuar treballant junts.
El Sr. Soler agraeix les reunions mantingudes, però diu que no comparteix el fet que
votin en contra del pressupost, ja que en aquestes reunions no es desprenien tants
punts de vista diferents i creu que aquests eren salvables. Entén que és una situació
complicada, que és un pressupost de gestió, però li hauria agradat que el grup
municipal socialista votés a favor o, almenys, s’abstingués.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU
i ERC-AM) i quatre en contra (PSC-PM).
2. Adhesió al Conveni per a la creació d’un fons social d’habitatges
En data 17 de gener de 2013, es va formalitzar el “Conveni per a la creació d’un Fons
Social d’Habitatges”,signat pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector, i el sector
bancari.
El conveni dóna compliment a la DA del Reial Decret llei 27/2012, de mesures urgents
per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, que establia que s’hauria de
promoure un fons social d’habitatges de les entitats de crèdit.
El conveni l’han signat 33 entitats creditícies i inclou 5.891 habitatges, per bé que
queda obert a què puguin adherir-se més entitats i a ampliar-se el nombre
d’habitatges.
El fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge amb
posterioritat a l’1 de gener de 2008 i que es troben en les situacions de vulnerabilitat i
risc social que s’assenyalen al conveni, i que no són altres que les previstes al RD llei
27/2012.
Tot i que aquest conveni i el RD llei, tenen un abast molt limitat, atesos els exhaustius
requisits que s’han de complir, econòmics i de càrregues familiars, és recomanable
que les entitats locals s’adhereixin a aquest conveni per tal d’aprofitar totes les
mesures que es posin al seu abast per pal·liar el drama social dels desnonaments.
El 31 de març finalitza la primera admissió de sol·licituds d’adhesió per part de les
entitats locals i, tot i que no es disposa d’informació de si hi ha pisos disponibles a
Campdevànol, es fa necessària l’adhesió de l’Ajuntament per tal que els veïns del
municipi que es trobin en aquesta situació s’hi puguin acollir.
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Per tot això, es proposa al Ple els següents acords:
Primer. Adherir-se al Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges”,
formalitzat el 17 de gener de 2013, pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de
Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer
Sector, i el sector bancari, acceptant totes les clàusules i condicions que figuren en
aquest conveni.
Segon. Informar als ciutadans de l’existència del conveni i informar o avaluar les
sol·licituds que els peticionaris adrecin a les entitats creditícies.
DELIBERACIONS
La Sra. Bardulet fa un resum de l’exposició de motius d’aquest acord.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3. Suport a l’acord de l’Ajuntament de Ripoll en relació amb el tancament de
la base de manteniment d’ADIF a Ripoll
Actualment, Ripoll disposa d’una estació de ferrocarril gestionada per ADIF dotada
d’una base de manteniment que permet donar cobertura a les necessàries tasques de
manteniment del ferrocarril al seu pas per Ripoll i alhora permet actuar en el cas
d’averies d’una forma diligent, quedant cobert el tram Vic-Ripoll-Puigcerdà.
L’Ajuntament de Ripoll ha tingut coneixement que ADIF té la intenció de tancar la base
de manteniment d’aquest municipi arrel d’una reestructuració que es vol portar a terme
en el sector ferroviari, la qual cosa provocaria un greuge per la ja desmillorada xarxa
de ferrocarril Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripoll de data 21 de
gener de 2013, ratificat pel Ple de 29 de gener de 2013, va prendre l’acord que, si un
cop verificada aquesta informació és certa, s’instaria a ADIF i al Ministeri de Foment
que adoptessin les mesures necessàries per evitar la supressió d’aquest servei de
manteniment.
La línia ferroviària Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà té una parada a l’Estació de
Campdevànol i la manca de manteniment d’aquesta línia provocaria greus perjudicis
als seus usuaris.
Per tot això, es proposa al Ple els següents acords:
Primer. Donar ple suport a l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Ripoll de 21 de gener de 2013, ratificat pel Ple d’aquest mateix consistori el 29 de
gener de 2013.
Segons. Traslladar aquest acord a ADIF, el Ministeri de Foment, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès, per
al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
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DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que l’objectiu d’aquest acord és donar suport a l’Ajuntament de
Ripoll respecte la base de manteniment de la línia ferroviària Barcelona-Vic-RipollPuigcerdà que dóna feina a diversos treballadors de Ripoll, alhora que reverteix en el
manteniment de la línia que passa per Campdevànol.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
Atès que no n’hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president manifesta que la
propera sessió plenària ordinària és dijous Sant i per aquest motiu es canviarà la
data la qual serà oportunament comunicada i seguidament aixeca la sessió al lloc,
data i hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

