ACTA NÚM. 4/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

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

A les 20:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de
la sessió ordinària convocada en legal
forma, primera convocatòria.

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 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Donar compte de la 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 ja
aprovades
Ratificar l’acceptació de subvencions del PUOSC 2010
Adhesió al manifest d’alcaldes pel temporal de neu del 8 de març 2010
Donar compte de la liquidació del pressupost de 2009
Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i saluda al públic assistent i als radio-oients de
la Ràdio Municipal Live FM.
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Seguidament es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26-02-2010
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària
22/01/10
11/02/10
12/02/10
18/02/10
19/02/10
19/02/10
22/02/10
22/02/10
22/02/10
22/02/10
23/02/10
23/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
24/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10

Aprovació relació de factures setembre 2009
Aprovació relació de factures octubre 2009
Aprovació inicial “Projecte bàsic construcció piscina municipal”
Llicència per activitat de floristeria amb emplaçament al C/ Girona, 18 baixos
a Anna Ribera Casals
Concessió llicència urbanística per modificació divisió horitzontal de la finca
situada al C/ Raval, 3
Concedir l’ús de despatx del vestíbul als grups municipals de l’Ajuntament i
equipar el despatx
Arxiu expedient imposició multes coercitives per incompliment condicions
llicència activitat de perruqueria C/ Sant Amand, 9
Convocatòria Ple ordinari 26-02-2010
Suspensió tramitació expedient d’imposició multes coercitives per
incompliment ordre regularització usos local baixos Av. Verge de Núria, 10
Llicència definitiva activitat comerç de roba infantil C/ Pompeu Fabra, 7
Aprovació relació de factures novembre 2009
Resolució de l’aprovació a l’anul·lació i devolució sobre al·legacions de tinença
gossos a Jose Zamora Tamajon
Arxiu expedient imposició multes coercitives per incompliment ordre
regularització usos local baixos Av. Verge de Núria, 10
Alta mercat setmanal a Modo Seck Samb
Alta mercat setmanal a Imma Jofre Parerols
Alta mercat setmanal a Raquel Asensio Pina
Cancel·lar de forma definitiva la llicència de venda al mercat setmanal a Joan
Pairó Balcells
Reclamacions sobre IIVT, anul·lar a M Carmen, Carlota i Anna M Basil Almirall
les liquidacions i aprovar les noves.
Reclamacions sobre IIVT, anul·lar a Maria Concepción i Carlota Barceló Basil
les liquidacions i aprovar les noves
Gratificacions i productivitat nòmina febrer 2010
Aprovar liquidació pressupost exercici 2009
Aprovació padrons provisionals 2a cobrança 2010
Resolució sobre al·legacions d’escombraries a Carme Capdevila Font
Acord d’exempció d’Impost vehicle devolució de 14,00 € a Garatge Bosch SC
Acord d’exempció d’Impost vehicle a Consuelo Barbera Zaragoza
Reclamacions sobre IIVT, anul·lar a Ramon Camprubi Basagaña les
liquidacions i aprovar les noves
Adjudicació contracte de servei de publicitat amb Televisió del Ripollès, SL
Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions del
Ripollès, SL
Adjudicació contracte menor treballs silvícoles als comuns de Campdevànol
(Gestió Forestal Sostenible 2009)
Adjudicació contracte menor servei tractament de control de plagues de les
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26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10
26/02/10

01/03/10
01/03/10
02/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10

instal·lacions i edificis municipals 2010
Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del cas urbà i
el terme municipal de Campdevànol 2010
Autoritzar l’ús privatiu del pavelló municipal, la sala auditori, la sala
polivalent del centre cívic i la sala del Molí per celebrar II Exposició de les
1000 Labors Artesanes
Autoritzar l’ús privatiu de la sala diagonal per celebrar sopar tradicional de les
dones
Autoritzar l’ús privatiu de la sala diagonal per celebrar la setmana cultural
Autoritzar l’ús privatiu de la sala auditori del centre cívic per preparar la festa
dels Elois
Atorgar llicència d’obres a Anna Soler Fernández
Autorització ocupació de via pública amb instal·lació de bastida c/ Llevant, 2
Ratificació resolució Alcaldia de 29-01-2010 de requeriment de restauració de
la realitat física alterada i ordre jurídic vulnerat en relació a les obres de
transformació de local comercial en habitatge a la finca situada al C/ Castell,
2
Sol·licitud de subvenció dins l’àmbit de Cooperació Municipal “Obres de
competència municipal” de la Diputació de Girona
Sol·licitud de subvenció dins l’àmbit de Cooperació Municipal “Fons de
subvencions 2008-2011” de la Diputació de Girona
Sol·licitud de subvenció per a la restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial de la Diputació de Girona
Contractació Glòria Cano Asencio per cobrir període d’incapacitat temporal de
Maria Teresa Panades Cambras
Sol·licitud de subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies de la
Diputació de Girona
Incoació expedient de revisió de llicència ambiental per activitat de càmping
que ha presentat Eduard Torras Manso
Autorització transmissió llicència d’activitats de bar c/ Pompeu Fabra, 7
Arxiu expedient requeriment per neteja solar Camí de la Creu de Francisca
Vital Bautista
Llicència d’obres a Joaquim Colomer Culell al C/ Prat, 6-8
Incorporació de romanents de crèdit
Ordre execució per reposició urbanització C/ Pontarró
Ordre execució per reposició urbanització pública Ctra. Gombrèn, 11-15
Concessió pròrroga per compliment ordre d’execució rehabilitació edifici c/
Fulla, 5 a Joan Genis Batet
Contractació Gemma Rusiñol Gimbert per Eventual Circumstàncies de
Producció
Liquidació I.Increment Valor Terrenys
Concessió llicència ambiental activitat de bar Pl. Estació, 1 a M. Carme Blasco
Gómez i Eduard Jiménez Blasco
Aprovació liquidació per aprofitament especial a FECSA ENDESA SAU
Aprovació liquidació per aprofitament especial a ENDESA ENERGIA XXI, SL
Ocupació via pública per obres
Donar per complimentada condició de llicència per a l’exercici de l’activitat
d’explotació ramadera de bestiar boví i porcí ubicada a l’explotació Les Tries
Sol·licitud de subvenció per al foment i la pràctica de l’esport
Sol·licitud de subvenció per a obres i/o inversions per a equipament cívics
destinats al foment i divulgació del civisme
Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural Local
Canvi de nom nínxol núm. 219 de la Via de la Sagrada Família
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10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
15/03/10
15/03/10
16/03/10
16/03/10
16/03/10
16/03/10

Canvi de nom nínxol núm. 39 de la Via de Sant Cristòfol
Canvi de nom nínxols núms. 44 de la Via de Sant Cristòfol i 133 de la Via de
la Sagrada Família
Canvi de nom nínxol núms. 98 de la Via de Sant Gerard i 293 de la Via de
Ntra. Sra. Roser i 1015 de la Via de Sant Joan
Canvi de nom nínxols núms. 87 de la Via de Sant Cristòfol i 274 de la Via de
Ntra. Sra. Roser
Canvi de nom nínxols núms. 75 de la Via de Sant Cristòfol i 307 de la Via de
Ntra. Sra. Roser
Canvi de nom nínxols núms. 73 de la Via de Sant Cristòfol, 263 se la Via de
Ntra. Sra. Roser i 864 de la Via de Sant Ramon
Petició actuació neteja llera fluvial i retirada sediments riu Freser
Aprovació relació de factures desembre 2009
Modificació títol projecte obra Rehabilitació de l’edifici polivalent de
l’Escorxador.
Sol·licitud subvenció Diputació de Girona Cursa Comte Arnau.
Autoritzar la senyalització de concessió de gual permanent a Francisca
Linares Vàzquez
Acord d’exempció d’Impost de vehicles a Fernando Begara Funes
Incoació expedient imposició multes coercitives per ocupació hotel La Sèquia
Molinar sense llicència de primera ocupació
Llicència d’obres a l’edifici del C/ Llevant, 2
Aprovació inicial “Projecte d’ampliació de l’abastament en alta a Campdevànol
( Fase 2.2)”
Autoritzar la senyalització de concessió de gual permanent a Ramon Casas
Noguera
Aprovació relació de factures no comptabilitzades a l’exercici 2009
Bestreta Francisco Teixidor Boada
Refosa funcions dels vigilants municipals de l’Ajuntament.
Ordre execució per reposició paviment via pública i vorera Av. Sant Pere
d’Aüira, 44
Requeriment subsanació documentació tècnica sol·licitud llicència activitat de
fabricació i comerç de pastisseria amb servei de cafeteria
Ordre execució retirada conducte elèctric vorera Av. Sant Perer d’Aüira 46.
Sol·licitud subvenció al Dipsalut per a l’Avaluació i control de la qualitat de
l’aigua de l’aixeta del consumidor.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades.
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local celebrades en dates 11 i 25 de febrer de 2010.
El Ple en queda assabentat
4. Ratificar l’acceptació de subvencions del PUOSC 2010
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d’11 de març de 2010 següents:
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3.1. Acceptació ajudes i normativa Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya 2010,
actuació instal·lació de telecontrol i sensors al sistema d’abastament d’aigua i
adequació al decret 140/2003
3.2. Acceptació ajudes i normativa Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya 2010,
actuació millores a l’enllumenat públic per a l’estalvi i l’eficiència energètica
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar íntegrament els acords adoptats per la Junta de Govern Local en data
11-03-2010 referents a les dues obres incloses al PUOSC 2010 següents:
- Instal·lació de telecontrol i sensors al sistema d’abastament d’aigua i adequació al
decret 140/2003. Actuació per import de 72.898,63 € amb una subvenció del
Programa General de 51.029,05 €
- Millores a l’enllumenat públic per a l’estalvi i l’eficiència energètica. Actuació per
import de 112.226,26 amb una subvenció del Programa General de 61.494,60 €
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
3. Comunicar-ho al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància
L’alcaldessa explica la proposta:
Com diu la proposta es tracta de ratificar l’acceptació de les subvencions del PUOSC
programades pel 2010.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
5. Adhesió al manifest d’alcaldes pel temporal de neu del 8 de març 2010
Vist el Manifest d’alcaldes amb ocasió del temporal de neu del passat 8 de març de
2010 següent”
“...”
MANIFEST D’ALCALDES PEL TEMPORAL DE NEU 8 DE MARÇ 2010
“Refer el país, millorar els serveis: per la dignitat dels veïns de les comarques
gironines”
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Les comarques gironines, la nostra gent, els nostres municipis, les nostres
empreses, han patit les conseqüències del temporal de neu i vent que es va produir
el dilluns dia 8 de març.
Els alcaldes de les comarques gironines que hem viscut a primera línia des del
dilluns l'evolució de la crisi, volem expressar a l'opinió pública del país,
especialment als nostres conciutadans de les comarques gironines, i en nom d'ells,
el nostre clam perquè l’experiència que ens ha tocat patir no es repeteixi mai més
en allò que sigui responsabilitat de les administracions i de les empreses de serveis
públics. Ha estat una experiència evitable en bona part. Una experiència que ha de
servir per prendre mesures que millorin tot allò que sabem que ha fallat, si cal
corregint protocols i destinant inversions, millorant coordinació, informació i
recursos humans i materials.
Com a portaveus del món local volem expressar la nostra queixa per les dificultats
que hem patit durant les fases més crítiques de la crisi, provocades per una manca
de comunicació i d’informació, davant de les actuacions previstes per les
administracions i les empreses de subministrament energètic, per les operadores de
telecomunicacions, així com per les concessionàries d’infraestructures de la
comunicació. No hi ha res pitjor que la poca informació, o d’insuficient.
La manca de subministrament elèctric, que ha estat el principal problema viscut i
que n’ha comportat d’altres, s’està allargant molt més del que seria desitjable, i
està provocant un greu perjudici a la ciutadania i al teixit econòmic i empresarial
dels nostres municipis.
No és acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies elèctriques
actuïn amb tanta opacitat, i ofereixin als alcaldes una informació tant poc precisa, i
sovint poc creïble. No és acceptable, que les companyies elèctriques actuïn amb
tant poca celeritat per oferir alternatives a la manca de subministrament elèctric
des de la xarxa. Aquesta manca de previsió i de resposta immediata, ha fet que el
problema s’hagi allargat molt més del que és comprensible i tolerable en situacions
d’emergència com la viscuda.
No és acceptable que aquesta manca de subministrament hagi provocat un greu
problema sobre els sistemes de telecomunicació. Quan més els hem necessitat no
els hem disposat, ni els hem pogut fer servir.
El col·lapse integral del sistema –llum, telecomunicacions, xarxa viària, transport
públic, informació pública— ha caigut sobre les espatlles dels nostres conciutadans.
Reconèixer-ho seria un acte de justícia i de reparació moral als centenars de milers
d’afectats per aquest temporal, i reforçaria el servei que la política local ha prestat.
Hem hagut de destinar recursos econòmics, que no tenim, per poder donar
resposta i protegir els nostres conciutadans mentre esperàvem, l'arribada d'una
ajuda promesa que mai no acabava d'arribar. L’ajut ha arribat tard i no en la
mesura necessària.
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És per tot això que manifestem les següents reclamacions:
1. Que les companyies elèctriques assumeixin la responsabilitat que ha
comportat la manca de subministrament elèctric, i les conseqüències que
se’n deriven.
2. Que el Govern de Catalunya, recollint el clam dels alcaldes, exigeixi a les
companyies elèctriques, que restableixin, posant tots els mitjans necessaris,
el subministrament elèctric a tota la població que ens aquests moments
encara es troba afectada, en la major brevetat possible.
Així mateix, que obligui a les companyies elèctriques a fer una auditoria de
l’estat de totes les línies de distribució, tant les afectades com no, a fi i
efecte d’invertir-hi els recursos necessaris, perquè mai més, davant de
situacions imprevistes, es repeteixi una situació com la que hem viscut.
3. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi els protocols d’actuació i
de protecció civil davant de situacions d’emergència, per tal de fer-los més
àgils i operatius; i que els recursos necessaris es posin ràpidament al servei
dels municipis i dels ciutadans.
Tanmateix, que es revisin i millorin els sistemes de comunicació i informació,
tant pel que fa als serveis propis del Govern, com al dels altres operadors
implicats en el territori.
4. Que davant les dificultats econòmiques dels nostres municipis, i tenint en
compte l’esforç econòmic que hem hagut de suportar per fer front a
l’emergència viscuda, que el Govern de Catalunya obri
de manera
immediata i àgil, línies d’ajuts als municipis per fer front a les despeses que
els ajuntaments hem assumit per recuperar la normalitat, i per atendre als
ciutadans afectats.
Igualment, i per fer front a les conseqüències del temporal, que els diferents
departaments de la Generalitat implicats, obrin línies d’ajuts per minimitzar
els efectes de la nevada, especialment pel que a la neteja de boscos i
restauració de camins.
És per això que, fent-nos portaveu dels nostres veïns i veïnes, gosem alçar la veu
col·lectivament per reclamar canvis en els protocols d’actuació, recursos i disculpes
a qui en responsabilitat pertoqui perquè en el futur, quan s'esdevingui una nevada
o altres situacions d’emergència no haguem de patir una situació com la que hem
viscut i s’està vivint aquest dies. Que l'experiència ens serveixi a tots plegats per
ser millor governants, millors servidors públics, millors prestadors de servei públic,
millors ciutadans.
Finalment, volem agrair la comprensió i solidaritat dels nostres conciutadans, el
suport desinteressat que hem rebut d’ells, i de moltes persones anònimes que ens
estan ajudant. Així com també a tot el personal que ha intervingut en els operatius.
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“…”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Ratificar l’adhesió de l’Alcaldia al manifest d’alcaldes pel temporal de neu 8 de
març 2010.
2. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda
constància.
L’alcaldessa explica la proposta:
Arrel de la situació provocada per la nevada del dia 8 de març l’Alcaldia es va
solidaritzar amb els ajuntaments que més van patir les conseqüències del mal
temps a tot Catalunya.
Sobretot hi va haver malestar per la manca d’informació i comunicació entre les
institucions responsables i la greu manca de subministrament elèctric que es va
allargar durant tants dies.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2009
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 25 de febrer de 2010 d’aprovació de
la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol de l’exercici
2009, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Previsions inicials
Modificacions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Drets recaptats
Devolucions d’ingressos indeguts
Recaptació neta
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents
de pagament a 31 de desembre

3.138.800,00
1.085.172,37
4.223.972,37
4.035.139,82
3.378.433,78
3.185.400,00
1.085.172,37
4.270.572,37
3.971.507,49
3.235.779,24
12.386,14
3.223.393,10
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+ Drets pendents de cobrament exercici corrent
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats

TOTAL

+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats

TOTAL
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV
(a) Operacions corrents
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII
(b) Operacions de capital
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII
2. ACTIUS FINANCERS
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX
3. PASSIUS FINANCERS
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)
5. AJUSTAMENTS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)
1.3.c) Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ Del pressupost de despeses exercici corrent
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)
- Drets de dificíl o impossible recaptació
- Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

748.114,39
385.050,76
1.133.165,15
657.246,04
14.840,66
672.086,70
2.639.122,97
2.530.639,45
108.843,52
1.134.686,07
1.384.612,19
-249.926,12
-141.442,60
0,00
0,00
0,00
197.698,45
119.888,18
77.810,27
-63.632,33
28.439,63
157.952,77
0,00
65.880,81
352.056,22
1.170.207,98
748.114,39
385.050,76
37.042,83
0,00
1.407.933,06
657.246,04
14.840,66
735.846,36
0,00
114.331,14
25.784,51
107.890,12
-19.343,49

Atès que el mateix Decret proposa al Ple la correcció del Romanent de Tresoreria
negatiu resultant mitjançant la concertació d’un préstec de 19.343,49 €.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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1. Donar-nos per assabentats de la liquidació de l’exercici 2009 aprovada per
Decret d’Alcaldia de 25-02-2010.
2. Aprovar la proposta d’Alcaldia de correcció del Romanent de Tresoreria negatiu
resultant amb la concertació d’un préstec de 19.343,49 EUROS.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
L’alcaldessa explica la proposta:
“...”
LIQUIDACIÓ de PRESSUPOST 2009:
La liquidació del pressupost és el resultat de l’execució del pressupost de l’any
corresponent a través de dos elements o variables el RESULTAT PRESSUPOSTARI i
el ROMANENT DE TRESORERIA.
De la liquidació realitzada, és a dir, de l’execució del pressupost el resultat
pressupostari s’obté de la diferència entre els Drets Reconeguts i les Obligacions
Reconegudes.
D’aquí s’obté el Resultat Pressupostari del 2009 que és de – 63.632,33€. Aquesta
negativitat és deguda a que el reconeixement de crèdit (les subvencions) de moltes
actuacions que es van executar al 2009 s’havia fet, s’havien reconegut al 2008.
Al resultat pressupostari se li resten les DESVIACIONS POSITIVES de
FINANÇAMENT del 2009, és a dir, els drets reconeguts com finançament afectat per
realitzar determinades inversions que no s’ha realitzat (Ex: la subvenció de la pista
d’SKATE de la diputació de 12.000€ que es va rebre al 2009, però que no hem
pagat fins al 2010 tal i com es va pactar amb Entorn Urbà).
D’altra banda al resultat pressupostari se li sumen les DESVIACIONS NEGATIVES,
és a dir, inversions que s’han executat durant el 2009, però que no tenen
reconegut el seu finançament en mateix exercici, com per exemple el Dipòsit
d’aigua que comptava amb finançament de venda de patrimoni del 2006 i d’una
subvenció de l’ACA del 2007, entre altres (PUOSC 2012).
I, aquest any no hi ha res finançat amb romanent de tresoreria del 2008, ja que el
romanent va ser negatiu de 81.968,76€ i per això es va aprovar el PLA DE
SANEJAMENT i es va concerta un crèdit per la mateixa quantia.

10

Aquestes operacions donen lloc al RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT que acaba
sent de – 65.880,81 €.
D’altra banda, la liquidació indica quin és el ROMANENT de TRESSORERIA del 2009 i
a diferència de l’any passat aquest s’ha reduït considerablement, passant a ser de 19.343,49€ negatius (al 2008 era de 81.968,76€).
Com sempre aquest romanent és el resultat econòmic o el saldo que té
l’Ajuntament a 31 de desembre calculat com si en aquesta data haguéssim pagat
tot el que devem i haguéssim ingressat tot el que ens deuen (es fa una ficció
perquè a la pràctica s’acaba liquidant més endavant) i en ser negatiu i estar previst
així en el PLA DE SANEJAMENT el que farem serà aplicar les previsions del Pla que
ens duran a eixugar aquests 19.000€ amb un préstec.
Hem de recordar, que el Pla de Sanejament preveia que el 2009 podíem arribar a
tenir un romanent de tresoreria negatiu de fins a 30.000€ i per tant l’estem
complint amb escreix en aquest sentit, ja que estem per sota.
Però el que és rellevant de la liquidació i que l’any passat ja ens va alertar és que
l’Estalvi Net continua sent negatiu, és a dir, els ingressos ordinaris han continuat
durant el 2009 sense cobrir les despeses ordinàries tot i que s’ha reconduït de
forma important el tema (els números parlen per si sols: romanents negatius de
81.000 a 19.000€ i estalvis nets negatius de 57.000 a 15.000€ o les ràtios d’estalvi
net que han passat del 2,55% al 0,57%).
A aquest fet se li suma que ja hem començat a detectar que determinades
previsions d’ingressos ordinaris, malgrat els ajustos en el pressupost, van a la baixa
i per tant cal estar molt atens i no es descarta, des de l’àrea d’hisenda proposar
alguna mesura de contenció per tal d’assolir el repte que tenim al davant i que és el
de tancar aquest 2010 en positiu, tal i com preveu el Pla de Sanejament. No serà
gens fàcil, doncs les participacions en els tributs de l’Estat i la Generalitat han
disminuït i els ingressos ordinaris en recursos propis segueixen una lleugera
tendència a la baixa com per exemple en l’impost de construccions o en les
plusvàlues i en canvi, els serveis municipals són els mateixos amb major despesa
pel que fa a les despeses d’enllumenat públic i subministraments.
En definitiva i si tornem al fet que ens ocupa que és el tancament de la liquidació
del 2009 amb un romanent de tresoreria negatiu de 19.343,49€ val a dir que les
causes no poden ser imputades a una mala planificació econòmica com si va succeir
al 2007 quan es va preveure al pressupost uns ingressos de quasi 400.000€ (la
venda de terrenys per valor de 281.300€ i uns ingressos de 118.000€ que mai es
van produïr) que havien de servir per pagar una indemnització i unes obres que si
es van pagar, tot i que els ingressos mai es van produir, ja que en l’àmbit de les
inversions la gestió és extremadament rigorosa donant degut compliment la
premissa de no executar res que no tingui el finançament consolidat, donant
compliment per tant a la nostra paraula i al nostre compromís i evitant a tota costa
els imprevistos els forats d’altres èpoques.
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Per tant, a què es deguda aquesta descompensació en l’exercici 2009, doncs són
destacables els ingressos de la construcció que tot i haver previst molts menys
continuem ingressant menys (previsió 62.000 ingrés 42.691€). Vinculades a la
construcció tenim les Plusvàlues de les quals hem tingut una variació en els
ingresso previstos de -8.000€ i com dèiem en la participació en els tributs de
l’Estat que han suposat no ingressar 37.654,32€ que en altres èpoques haguéssim
rebut. Malgrat tot, l’IAE es manté d’acord amb les previsions.
I pel que fa a les despeses, a ningú se li escapen els increments en les partides de
despesa per motius que l’Ajuntament no pot controlar ni evitar:
2008
2009
Enllumenat Públic
69.465,75
93.500
Subministraments
65.991,09
89.982,60
Serveis socials
37.457,75
65.000,00*
I complint una altra premissa que per a nosaltres es fonamental, la de mantenir els
serveis i la qualitat dels serveis que es presenten als veïns i veïnes de
Campdevànol, malgrat les dificultats o millor dit, sobretot quan hi ha dificultats.
“...”
El Sr. Salamó explica que ja es veu que complim el Pla de Sanejament. Ara
costa haver de demanar un altre préstec però entén que s’ha de fer per
arreglar la situació econòmica.
També caldrà modificar el pressupost per disminuir la previsió d’ingressos
que es donarà al llarg de 2010.
Votaran a favor per eixugar el dèficit i finalitzar l’exercici amb la liquidació
positiva.
L’alcaldessa respon que en lloc de demanar un préstec es podria rebaixar les
partides de despeses en previsió que els ingressos no les cobreixin però això
ja s’està fent.
El Pla de Sanejament exigeix eixugar el deute i poder aconseguir l’objectiu de
tancar el 2010 amb romanent de tresoreria positiu
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació
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7. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldessa explica:
- Que ens han concedit una subvenció de la Diputació de Girona per asfaltar els
carrer de la Creu, Avda. Barcelona, Gala i Costa Pubilla. Està previst que es faci la
setmana del 19 d’abril.
- Va assistir convidada a les jornades de l’aigua a Sant Bartomeu del Grau per
tractar sobre les models de gestió directa del servei.
- Es va fer una jornada de participació ciutadana amb els veïns del poble per tal de
recollir dades i preparar la convocatòria de la Llei de Barris.
- S’ha publicat l’avaluació del funcionament del Centre Cívic durant el primer
trimestre:
Han pogut dur a terme el 95% dels cursos que es van proposar sobre noves
tecnologies, formació continua en llengua anglesa i tallers de manualitats i salut,
dels quals s’han beneficiat un total de 145 persones.
Hi ha hagut algunes adreçades al teixit empresarial com la “Jornada de presentació
de les Eines Tic” o “Els tallers pràctics de les Eines Tic” i una sessió informativa
sobre “El Projecte Turístic Terra de Comtes i les Visites Guiades Comarcals”,
aquesta dirigida als establiments turístics i de restauració del municipi. D’altra
banda, s’han celebrat reunions organitzades per entitats com L’Associació Comarcal
de Donants de Sang o la Federació de Municipis de Catalunya i finalment el propi
Ajuntament ha utilitzat l’espai per a desenvolupar reunions, entre les quals destaca
una Jornada de Participació Ciutadana destinada a elaborar la memòria de la Llei de
Barris.
Així doncs, finalitza el primer trimestre amb el Centre Cívic “La Confiança” a ple
rendiment i a través del qual s’ha aconseguit apropar la formació als veïns i veïnes
que ho demanden, amb especial incidència en el col·lectiu femení, s'ha ofert al
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teixit social, associatiu i empresarial del poble un espai permanentment dinamitzat
on celebrar nombroses sessions informatives i s'ha potenciat la utilització de les
noves tecnologies com a eines de relació social i com a instrument de lleure.
De cares al nou trimestre són moltes les activitats que es proposen i de les quals
els veïns i veïnes tindran coneixement a través del fulletó que s’ha repartit a les
llars. Per part de l’Ajuntament de Campdevànol es fa una clara aposta per apropar
el coneixement dels idiomes i les noves tecnologies als habitants del municipi i
d’entre les quals destaquen les activitats “Tea Time”, Comment ça va i Family Fun
per a recuperar la fluïdesa en parlar anglès o francès, i els cursos del Punt TIC
iniciació a la informàtica, eines google, full de càlcul, retoc fotogràfic, entre d’altres.
D'altra banda, també es vol contribuir a desenvolupar la creativitat i la imaginació
tant d’adults com d’infants. Per aquest motiu, com a novetat, s’ofereix un nou curs
d’iniciació a l’escultura i el volum i cursos de manualitats com “taller d’estels” o
“premsar les flors”.
Finalment, destaca la subvenció que l'Ajuntament de Campdevànol ha creat per a
les entitats del poble i que garanteix una plaça gratuïta per entitat als cursos “Crea
el teu propi Bloc” i “Com fer un cartell” amb l’objectiu de facilitar més eines i nous
recursos informàtics i de comunicació a les persones que dinamitzen les entitats de
la població i que, per tant, contribueixen d’una manera molt important amb
Campdevànol.
En darrer terme val a dir que l’Ajuntament, per tal de dur a terme aquesta
important tasca social de forma continuada, en tot moment compta amb la
col·laboració d’altres institucions, entre les quals destaquen les comarcals com
Ripollès Desenvolupament, la Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès o la
Fundació Televall.
- També es prepara la diada de Sant Jordi a les escoles i la llar de jubilats. Es
comptarà amb la participació de l’Escola de Música.
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- Per acabar fa saber que els armats dels amics de la processó desfilaran a Amer
com a convidats i els desitja molta sort.
8. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Manso comenta que va assistir a la xerrada sobre símbols i escuts municipals
que es va fer a Ripoll amb l’assistència del director general d’Administració Local i
l’assessor Sr. Armand de Fluvià. Lamenta que l’alcaldessa no assistís per defensar
l’Ajuntament.
També demana quin projecte tenim pel tema dels sorolls a la pista d’skate. Fa
saber que el Decret 176/2009 estableix els llindars de sorolls i els redueix
dràsticament.
L’alcaldessa respon que a la xerrada sobre l’escut no va assistir perquè és un tema
que tenim al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que és el lloc on s’ha de
defensar.
De tota manera recorda al Sr. Manso que ell també és regidor de l’Ajuntament i
també ens podria haver defensat.
Del tema de contaminació acústica estem pendents de fer l’estudi acústic abans de
prendre cap mesura. De tota manera serà de cara a l’estiu que hi haurà més
moviment a la plaça.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:00 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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