1

ACTA 4/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

A Campdevànol,
Inici: 20:00
Acabament: 21:24
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
Excusen:
sessió convocada en legal forma, primera
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
convocatòria.
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
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. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
L’alcalde explica la motivació de la proposta
Es ratifica la urgència de la proposta per unanimitat dels vuit membres assistents
dels onze que de fet i Dret integren la corporació.
2. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

DE

2012

PER

Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també l’informe de Secretaria intervenció,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari finançat
mitjançant aplicació de romanent de tresoreria i majors ingressos, en la forma i el
contingut que es detalla en la memòria.
2. Exposar aquest expedient al públic per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions per part dels interessats.
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3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en
el supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions.
El regidor d’Hisenda Sr. Soler explica la proposta:
Per poder atendre les despeses que es detallen, per a les quals la consignació en el pressupost actual és
insuficient, cal tramitar l’expedient número 2/2012, de modificació del pressupost mitjançant Suplement
de crèdit i crèdit extraordinari.
Les partides de despesa que es proposa incrementar són:
Partida
Concepte
16.13000
Retribucions personal laboral serveis generals
32.13001
Retribucions personal neteja escoles i llar infants
32.131
Retribucions personal temporal llar infants
34.212
Reparacions i manteniment edificis i equipaments esportius
TOTAL
Partida
Concepte
15.61901
Millores en infraestructures
15.61904
Reforma i adequació Plaça del Roser
34.63504
Mobiliari i equipament esports
TOTAL
Partida
Concepte
16.22100
Consum enllumenat públic urbà
16.22102
Consums ajuntament
32.22102
Consums CEIP Pirineu
32.22103
Consums llar d’infants el Barrufet
33.22102
Consums equipaments culturals
34.22102
Consums equipaments esportius
43.22102
Consums Centre Cívic la Confiança
92.22102
Consums magatzem brigada
TOTAL

Import
3.400,00 €
11.000,00 €
2.800,00 €
1.294,94 €
18.494,94 €
Import
30.604,63 €
15.000,00 €
2.500,00 €
48.104,63 €
Import
8.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Procedència dels fons:
Partida
870.00
870.10
113

Concepte
Romanent tresoreria per despeses generals
Romanent tresoreria afectat per a inversions
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
TOTAL

Import
18.494,94 €
48.104,63 €
30.000,00 €
96.599,57 €

De conformitat amb el que s’ha exposat anteriorment, l’expedient 2/2012 de modificació del pressupost
per Suplement de Crèdit i Crèdit Extraordinari pot quedar anivellat com s’indica en el següent resum :

IMPORT MODIFICACIONS DE LES OBLIGACIONS.......
96.599,57 €

IMPORT MODIFICACIONS INGRESSOS .....................
96.599,57 €
En cas de que l’expedient assoleixi l’aprovació de la Corporació, les consignacions dels CAPÍTOLS DE
DESPESES I INGRESSOS del pressupost en qüestió, quedaran establertes en les quantitats següents :
I N G R E S S O S:
Cap.

Denominació

Definitiu

Inicial
Augments

A)
I
II
III
IV
V
B)
VI

Disminució

Total

OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d’inversions reals

949.475,00
20.000,00
779.480,00
776.300,00
10.650,00
0,00

30.000,00

979.475,00
20.000,00
779.480,00
776.300,00
10.650,00
0,00
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VII
VIII
IX

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

38.871,41
336.250,15
0,00
2.911.026,56

66.599,57
96.599,57

0,00

38.871,41
402.849,72
0,00
3.007.626,13

D E S P E S E S:
Cap.

Denominació

Inicial

Definitiu
Augments

A)
I
II
III
IV
B)
VI
VII
VIII
IX

OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses
b.
corrents
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

1.043.915,00
1.153.301,98

Disminució

17.200,00
31.294,94

1.061.115,00
1.184.596,92

78.000,00
68.360,00
138.949,58
0,00
0,00
428.500,00
2.911.026,56

78.000,00
68.360,00
48.104,63

96.599,57

187.054,21
0,00
0,00
428.500,00
0,00

3.007.626,13

La Sra. López demana el desglossament de la partida d’inversions en
infraestructures. També demana si la partida de personal afecta la reducció de
jornada del personal de neteja.
L’alcalde respon que la partida de millores en infraestructures és genèrica en
previsió de les necessitats de tot l’any.
Pel que fa el personal de neteja, la nova dotació permetrà deixar sense efecte la
reducció de jornada prevista.
La Sra. López replica que el govern no sap on invertir. Obliden que tenen la pista
d’eskate abandonada i podrien aprofitar per invertir i donar-li un mínim de dignitat.
Considera positiu que es destinin ingressos a inversions, per la qual cosa hi
donaran suport: no es va admetre la seva al·legació al pressupost però ara queda
recollida.
L’increment de la previsió de l’IBI denota que no es van fer bé els números del
pressupost.
Si els haguessin consultat podrien haver proposat altres destins a les inversions
proposades
L’alcalde respon que l’increment dels consums i les inversions en infraestructures
municipals es fa per necessitat.
Pel que fa l’eskate, ho tenen previst.
Del tema del personal de neteja s’ha trobat una sortida, que suposa no rebaixar la
jornada de les treballadores i que queda reflexada a la modificació.
Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat dels vuit
membres assistents dels onze que de fet i Dret integren la corporació
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3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL TEXT REFÓS
DEL POUM
Vist que per acord del Ple de data 20-03-2012 es va sotmetre a informació pública
les modificacions introduïdes a l’aprovació provisional del POUM a conseqüència de
l’aprovació definitiva del text per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de
data 29-09-2010, durant el termini del 2 d’abril al 9 de maig de 2012;
Vist el darrer anunci publicat al BOP de Girona el dia 13 d’abril de 2012, i per tal
d’evitar qualsevol afectació als interessats;
Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment, en el sentit que en tractar-se
d’un tràmit d’informació pública no obligatori, no li és d’aplicació l’article 23 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ampliar el termini d’informació pública del text refós del POUM de
l’Ajuntament de Campdevànol fins el dia 19 de maig de 2012, la qual cosa
suposarà trenta dies hàbils des de l’anunci al BOP de Girona el dia 13
d’abril.
2. Donar publicitat a aquest acord al BOP de Girona, dos diaris locals, Web
municipal i tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
L’alcalde explica que la proposta sorgeix arrel d’una notícia als diaris que ha fet el
grup del PSC. Han demanat un informe jurídic al secretari que sosté la legalitat de
l’establiment dels trenta dies d’informació pública per l’acord del Ple.
No obstant, per tal de donar una major garantia als interessats, l’equip de govern
proposa ampliar el termini fins el 19 de maig.
En aquest moment, l’alcalde excusa l’assistència dels tres regidors que no han
pogut assistir al Ple i demana el vot favorable de la oposició perquè l’acord
requereix majoria absoluta per a la seva aprovació.
La Sra. López manifesta que qualsevol modificació de la proposta en benefici dels
ciutadans és positiva. El seu grup intenta vetllar pels veïns de Campdevànol i
l’ampliació del termini suposa donar-los més drets. Donaran suport a la proposta
per responsabilitat.
L’alcalde explica que la moció es va aprovar seguint les directrius de la Comissió
Territorial d’Urbanisme i els informes dels tècnics de la casa. No ens hem inventat
cap tràmit. El que se sotmet a informació pública és l’informe tècnic sobre les
modificacions introduïdes desprès de l’aprovació provisional.
La Sra. López diu que Urbanisme ja va fer l’aprovació definitiva. Actualment el text
refós modifica l’aprovació provisional respecte l’aprovació definitiva, i s’inventen
aquest tràmit per fer aquest tipus de modificacions.
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El seu grup considera que no és lògic fer aquestes modificacions: cessió de carrers
que es perdonen, canvis de qualificació d’equipaments dotacionals a residencial.
Aquestes modificacions no les demana la Comissió d’Urbanisme.
Es fan canvis importants que no s’haurien d’incorporar al text refós: s’haurien
d’haver plantejat a l’aprovació provisional i no pas al text refós. Si no fos així no
haurien votat en contra.
L’alcalde respecta la seva posició política però li recorda que l’Ajuntament segueix
l’assessorament de la Direcció General d’Urbanisme del Govern de la Generalitat de
Catalunya i bona part de les modificacions que s’introdueixen responen als
condicionants de l’aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat dels vuit
membres assistents dels onze que de fet i Dret integren la corporació.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al
lloc, data i hora dalt consignats.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms
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