1

ACTA 6/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIOL DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)

Inici: 21:00
Acabament: 22:30

Al poble de Campdevànol es reuneixen,
en la Sala de Sessions de la seu de
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
l’Ajuntament,
els
regidors/es
que
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
consten
al
marge,
sota
la
Presidència
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan Manso
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM) Bosoms.
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusa:
Montserrat Portabella Darnés (CiU)

La reunió té per objecte la celebració de
la sessió 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, ratificada per Resolució de 19 d’abril de 2012, DOGC
6158 de 27-06-2012).
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:
1.
2.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Relació de Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local

4.

Moció en favor de la delegació de vot dels càrrecs electes de les entitats locals

5.

Aprovació de les Festes Locals de 2013

6.

Aprovació del conveni de cessió dels terrenys annexes a l’estació de ferrocarril amb ADIF

7.

Àrea d’Hisenda
Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per a la
utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, curs 2012-2013

8.

Àrea de Joventut
Ratificació del Decret d’Alcaldia de 12 de juliol de 2012 d’aprovació del Pla Local de
Joventut i sol·licitud de subvenció

Àrea d’Alcaldia

9.
10.
11.

Moció del grup municipal PSC: Retorn immediat dels equipaments de la pista skate.
Informació de l’Equip de Govern
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència de la regidora Sra.
Montserrat Portabella, i prèviament a tractar els punts del Ple demana que es faci un
minut de silenci en memòria de les víctimes de l’incendi forestal de l’Alt Empordà que
s’ha saldat hores d’ara amb quatre persones mortes, tretze hectàrees afectades i una
infinitat de municipis colpits. Des de l’Ajuntament i en nom de tots els regidors vol
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traslladar el sentiment d’afecte a totes les persones que han patit aquest incendi i
d’una manera rellevant, aquelles persones que han vist afectades les seves cases, els
que han participat en l’extinció d’aquests incendis i d’una manera especial per la seva
condició, als alcaldes dels municipis afectats de la Jonquera, Viure Darnius, Terrades,
Cabanes, Ponts de Molins, Figueres, Boadella, Avinyonet de Puigventós, Navata i
Portbou. Comencem el minut de silenci.
Acabat el minut de silenci es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del
dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’Acta de Ple ordinari, núm. 5, de 31 de maig de 2012
L’acta s’aprova per unanimitat, dels deu membres assistents dels onze que de Dret integren
la corporació, sense cap esmena.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia
22/05/2012
22/05/2012
24/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
26/05/2012
28/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012

07/06/2012
07/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
11/06/2012
11/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012

Exempció impost vehicles a Jordi Rey Gutierrez
Adjudicació contracte servei socorristes piscina.
Expedient sancions trànsit.
Al·legació taxa escombraries hospital Campdevànol
Liquidacions plusvàlues.
Adjudicacions pastures 2012.
Adjudicació conreus 2012.
Convocatòria Ple ordinari.
Arxiu expedient protecció legalitat urbanística a Miquel Corominas.
Bonificacions servei aigua i escombraries.
Canvi annex explotació ramadera de porcí d’engreix al Mas Rotllan.
Canvi annex explotació ramadera de porcí i boví a la finca Les Tries
Concessió llicència obres a Pere Calopa per actuacions descontaminació riu
Freser.
Modificació pressupost 4-2012.
Al·legació Xavier Martínez rebut escombraries.
Expedient sancionador per infracció urbanística al Mas Coronetes.
Esmena resolució alcaldia llicència obres mòdul prefabricat escola Pirineu.
Concessió llicència obres Dolors Viñas per reforma bany.
Comunicació primera ocupació habitatge Passeig Cortaló 7.
Requeriment certificat estabilitat edificacions colònia Molinou.
Liquidació ocupació via pública circ.
Expedient protecció legalitat urbanística edificacions colònia Herand.
Contractació Núria Sánchez Per cobrir baixa per incapacitat temporal.
Contractació per cobrir baixa de Ingrid Mas Bailón.
Multes coerciatives incompliment legalització magatzem colònia Herand Ercam
fusteria.
Multes coercitives incompliment legalització magatzem colònia Herand Juan J
Gutiérrez Amado.
Exempció impost vehicles a Montserrat Salvadó.
Adjudicació contracte instal·lació barreres accés torrent Cabana i aparcament
font del Querol.
Adjudicació contracte instal·lació càmera videovigilància àrea font del Querol.
Adjudicació contracte manteniment extintors instal·lacions edificis municipals.
Sancions trànsit.
Esmena error resolució alcaldia expedient sancionador Mas Coronetes.
Reconeixement triennis Angel Sánchez Morato.
Canvi nom nínxol a favor de Fundació Privada Tutelar del Ripollès.
Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants de Sergio Caravaca Sala.
Canvi nom nínxol a favor de Angela Puigcorber Carrera.
Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants de Claudio Bazquez Aguilera.

13/06/2012
14/06/2012

Canvi nom nínxol a favor de Montserrat Salvadó.
Bonificacions servei aigua i escombraries.

30/05/2012
30/05/2012
30/05/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
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14/06/2012
15/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
23/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
02/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
04/07/2012
05/07/2012
06/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
10/07/2012

Reclamació escombraries Rosa Colomer Molas.
Aprovació relació factures març 2012.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cales.
Concessió llicència obres a Josefa Subirana per reforma cobert.
Concessió llicència obres a Albert Páez per execució gual.
Concessió llicència obres a David Páez per execució gual.
Concessió llicència obres a Ramon Costa per execució gual.
Concessió llicència obres a M. Teresa Arqués per pavimentar pati.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris carrer Llevant 4-6 per
arranjament façana.
Llicència segregació parcel.la carrer Reguer 13.
Aprovació padrons provisionals 3a cobrança 2012.
Llicència activitat innòcua ramadera explotació Cal Basco.
Sanció per infracció urbanística obres al Mas Palou.
Contractació monitors casal d’estiu.
Sol·licitud subvenció llar d’infants.
Al·legacions escombraries.
Contractació Íngrid Mas per cobrir baixa de Susana Costa.
Aprovació bases reguladores selecció plaça secretari interventor en règim
interí.
Liquidacions plusvàlues.
Sol·licitud autorització encendre foc a la sant Pere d’Aüira.
Concessió llicència obres a Raquel Torner per arranjar cuina a l’Av. Estació.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Ginés Manresa per reformar bany a la Pl. Melcior
Vaquer 6 2 1.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Rafael López per reforma bany i altres al carrer
Raval 29.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris Ctra. Gombrèn 3 per
arranjaments façanes.
Contractació monitor casal estiu Ricard Berenguer.
Anul·lació expedient sanció trànsit per errada en la matrícula del vehicle
afectat.
Sol·licitud subvenció atenció preadolescents en situació de risc.
Baixa caducitat inscripció padronal Aziz Kaddouri.
Sol·licitud subvenció per a la redacció del PAES.
Expedient de suspensió provisional obres sense llicència a la colònia Herand a
Neida SL.
Sol·licitud ajuts a la gestió forestal sostenible.
Concessió llicència obres a Carme Pons per repassar façana al carrer Freser 6.
Concessió llicència obres a J Joaquin Barranqueres per subministrar llum al
garatge al carrer Cerdanya 24.
Concessió llicència obres a Enric Sánchez per arranjar accés garatge al carrer
Reguer 4.
Reclamacions escombraries comercial.
Exempció impost vehicles a Corona Rua.
Exempció impost vehicles a Lluís Rigat.
Imposició multes coercitives a Jordi Fosses per incompliment legalització
activitat econòmica.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 11 de 17 de maig de 2012
Núm. 12 i 13, de dates 7 i 21 de juny de 2012, respectivament
Núm. 14, de 5 de juliol de 2012
El Ple en queda assabentat
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4. Moció en favor de la delegació de vot dels càrrecs electes de les entitats locals
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va
suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes les persones que composem la
societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta
però també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el Govern en
posterioritat.
Aquest és el cas, de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia que el Govern
promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar els permisos
de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe.
Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui l’espanyol (Congrés dels Diputats) o el català
(Parlament), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives per permetre el vot
dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o paternitat; a nivell
local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha permès
a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure d’assistir
als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o diputada.
En el cas del Congrés dels Diputats, mitjançant també la reforma del seu Reglament, s’ha
permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia
greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les
especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra podrà autoritzar l’emissió del vot per
procediment telemàtic.
Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a data d’avui no
s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en els casos de baixa per
maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la
corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest dret dins de l’estatut
dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per a la delegació del vot.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Instar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les modificacions legislatives,
fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que gaudeixin
de permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les
Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori.
2. Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als òrgans de
govern dels quals es formi part.
3. Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Cartipàs Municipal vigent a
l’Ajuntament, en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de
traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret.
4. Traslladar els anteriors acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, així com a
les dues entitats municipalistes de Catalunya.
L’alcalde explica la proposta:
Es proposa adherir-nos a aquesta moció que ja s’ha presentat al Congrés i Senat però
sembla que els ajuntaments siguin de segona categoria. A l’àmbit local ja s’ha plantejat per
altres municipis per subsanar aquesta mancança. Es reclama la delegació de vot en casos de
paternitat i maternitat per evitar casos com el que va fer que es celebrés un Ple a l’Hospital
on una regidora havia de ser mare. Es proposa que s’estableixi aquest mecanisme a l’Estatut
dels membres de les corporacions locals com un Dret dels electes.
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La Sra. López manifesta que el seu grup hi està d’acord. El seu grup ja ha defensat la
iniciativa en altres àmbits com la senadora Yolanda Pineda al Senat espanyol.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels deu regidors assistents dels
onze que de Dret integren la corporació
5. Aprovació de les Festes Locals de 2013
Establert per l’ORDRE EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2013, procedeix proposar al conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les dues festes locals, retribuïdes i no recuperables,
per aquell any, d’acord amb el que disposa l’article 2 d’aquella Ordre.
Atès el que disposen l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors, l’ article 46 del RD 2001/83, de 28 de
juliol, i el Decret 177/1980 de 3 d’octubre;
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
PROPOSAR al Conseller d’Empresa i Ocupació les dues festes locals d’aquest municipi de
Campdevànol corresponents a l’any 2013 pels dies 16 i 17 de setembre, dilluns i dimarts
següents al tercer diumenge del mes, Festa Major de Campdevànol.
L’alcalde explica la proposta: com cada any la proposta es mantenir els dies de la Festa
Major. Altres municipis han anat canviant la data de la Festa. Nosaltres proposem mantenirla els dilluns i dimarts següents al tercer diumenge del mes de setembre.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels deu regidors assistents dels
onze que de Dret integren la corporació
6. Aprovació del conveni de cessió dels terrenys annexes a l’estació de ferrocarril
de Campdevànol amb ADIF
Vista la minuta de contracte d’arrendament que s’ha negociat amb la societat gestora
d’infraestructures ferroviàries (ADIF) per a la utilització dels terrenys annexos a l’estació de
ferrocarril de Campdevànol durant un període de 20 anys;
Atès l’interès públic defensat per l’Ajuntament pel que fa la dotació d’instal·lacions pels veïns
del municipi i alhora adequació de la zona que actualment es troba en un estat de
manteniment molt deficient.
Atesa la voluntat d’augmentar el nombre de places d’aparcament que donen servei a
l’Hospital Comarcal del Ripollès, a la Llar d’Infants “El Barrufet de Campdevànol” i en general
a tots els veïns del municipi; mitjançant la construcció futura d’un nou aparcament municipal
en aquests terrenys.
Vist la voluntat de traslladar els equipaments per la pràctica d’eskate al municipi en aquests
espais, acordada per Junta de Govern vist l’informe emès per DIPSALUT – Diputació de
Girona a petició de l’Ajuntament de Campdevànol, la passada legislatura, en que s’evidencia
que les emissions de soroll captades des de les finques limítrofes depassen els nivells
permesos per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica (DOGC 3675,
11/07/2002) i pel Decret 176/2009 (DOGC 5506/ 16/11/2009) pel qual s’aprova el
Reglament de la citada Llei
Vist que és voluntat de l’Ajuntament continuar disposant de les instal·lacions del Passeig de
l’Estació, incloses en aquest contracte, com a passeig urbà i com espai per a la pràctica de la
petanca per part del Club Petanca Campdevànol i de trobada dels ocellaires de Campdevànol,
així com per a l’ús general. Tota vegada que des de l’any 1992, l’Ajuntament de
Campdevànol ve utilitzant aquests espais propietat d’ADIF sense habilitació de cap mena.
Vist que ADIF ha posat sobre la taula la necessitat de recollir a través del conveni, aquest ús
ciutadà dels terrenys de la seva propietat.
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Vist que, en relació amb la preparació i adjudicació del contracte resulta, pel seu caràcter
bàsic, d’ aplicació l’ article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, que regula que aquests contractes s’adjudicaran directament
quan per les peculiaritats del bé, la limitació de la demanda, la urgència resultant
d’esdeveniments imprevisibles o la singularitat de l’operació, procedeixi l’ adjudicació directa;
Vistos els articles 5, 47.2.j), 79 i 80.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local; els articles 52.2.p), 53.1.q), 99, 200, i 203 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya; els articles 8.1, 106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de las Administracions Públiques; i l’article 4.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Adjudicar a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) el contracte
d’arrendament del bé immoble consistent en diferents solars situats a banda i banda de
l’estació de ferrocarril de Campdevànol, de 8.000 m2 aproximadament, ubicat entre l’Avda.
de la Creu i el Pg. de l’Estació d’aquest Municipi, per destinar-ho a diferents instal·lacions
d’ús o serveis públics amb les condicions que són de veure a la minuta del contracte, a
saber:
Durada: 20 anys
Preu: 1.800 € ANUALS, més l’IVA corresponent
Sense fiança
Amb renúncia a compensació per millores
Assumpció de responsabilitat front tercers
2. Notificar a ADIF, propietari de l’ immoble, la present Resolució i citar-li per la signatura del
contracte
3. Facultar l’alcalde o regidor/a a qui delegui per a la signatura del contracte
L’alcalde explica la proposta:
Desprès d’una llarga negociació amb ADIF, ja fa uns mesos, a través del director general de
la Zona Nordest, hem aconseguit aquesta cessió d’ús en arrendament d’unes zones que
sumen 8.000 m2 i que permetran una gran varietat d’usos d’interès públic pels veïns del
municipi i millorar l’estat de mala conservació.
Tant al seu programa com el de ERC-AM ja es preveia poder recuperar aquests terrenys.
Els antecedents a aquest conveni són de l’any 1990 (què va vèncer l’any 1992 sense
possibilitat de pròrroga) que ens van cedir els espais on tenim la petanca i els ocellaires.
Actualment aquest conveni estava sense vigència i calia activar una nova cessió.
Aquest nou conveni suposa que durant 20 anys l’Ajuntament podrà continuar amb l’ús dels
solars cedits l’any 1992 i, a més, disposar-hi d’altres terrenys per construir aparcaments per
l’Hospital Comarcal del Ripollès, Llar d’Infants i en general per tots els veïns. També
permetrà la instal·lació de la pista d’eskate en un futur més immediat.
Vol destacar tres punts: la importància de la cessió per adecentar l’espai; la vàlua per l’ús
del municipi i, el més important, que durant els propers vint anys tindrem aquests espais
governi qui governi per les finalitats que es creguin necessàries.
A la vista que ADIF és una empresa privada (o es privatitzarà en breu) creu que aquesta
cessió a vit anys és beneficiosa per Campdevànol pel preu de 1800 €/anys que es recull al
conveni que s’ha vingut negociant els darrers mesos.
El Sr. Lluís López manifesta:
“...”
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Des del nostre punt de vista el negoci que se’ns proposa en aquest acord de Ple és un mal
negoci per al poble de Campdevànol. I és un mal negoci per al nostre poble pels següents
motius:
1r.- Perquè estem vivint un moment de dificultat econòmica, que també pateix l’ajuntament
de Campdevànol i se’ns està proposant que durant 20 anys paguem una nova despesa:
1.800€ + IVA 18% = 2.124€/any o amb el 21% de l’IVA = 2.178€.
2n.- Perquè un arrendament s’està disposat a pagar quan es pot fer un ús d’allò que
s’arrenda i com tothom pot comprovar, aquest espai, malgrat les obligacions urbanístiques
que té ADIF de tenir-lo en condicions, s’està cedint a l’Ajuntament en un estat lamentable i
no apte per a la seva utilització.
3r.- Perquè malgrat ens poden dir que els terrenys els podrem utilitzar un cop els adeqüem,
resulta que els terrenys no seran mai del municipi, però vostès proposen avocar-hi més de
200.000€, 203.886,41€ si li apliquem l’IVA a la memòria valorada que ha redactat
l’arquitecte municipal i que porta el nom de “URBANITZACIÓ TERRENY ADIF”.
Qui llogaria una casa que ha de construir de nou? Perquè és això el que ens proposen fer
aquí! Un mal negoci pel poble.
4rt.- I tot això per reubicar la pista skate que ha d’estar instal·lada en aquest emplaçament a
finals de setembre, principis l’octubre (segons nota de premsa de l’alcalde es preveu per la
tardor). Tindrem ocasió de parlar-ne d’aquest tema al llarg del Ple però d’entrada ens sap
greu poder-los creure, la mateixa memòria valorada que encara no és ni projecte i que no
està aprovada ni inicialment contempla aquestes obres per l’any 2013. I tampoc ens consta,
que tingui partida pressupostària per fer aquesta actuació. No el podem creure. No podem
creure que les obres estiguin per aquest setembre/octubre.
Porten un any dient que no hi ha diners. No es pensin que no ens hem adonat: per depèn de
què no hi ha diners, com arranjar els equipaments que s’estan deteriorant, per exemple.
Però per depèn de què, resulta que si que hi ha diners, com ara començar a pagar 1.800€ de
lloguer per uns terrenys actualment inservibles i m ai seran del poble.
I volen fer nous equipaments, això està molt bé, però han demostrat sobradament, durant
un any, la seva incapacitat per mantenir en condicions els equipaments ja existents, què ens
ha de fer pensar que això canviarà?
No són bons gestors del que tenim, però tampoc ho són del que podem arribar a tenir, les
seves propostes les poden tirar endavant, però queda palès que són inconsistents i en aquest
cas un mal negoci per a Campdevànol.
Nosaltres els proposem que tornin a estudiar-se aquest conveni, que analitzin si es tracta
d’un bon o un mal lloc per posar equipaments de lleure. Estem parlant d’una zona ubicada a
l’altra banda de la via i que per tant comporta un risc o un perill intrínsec.
Els proposem que calculin si un lloguer a 20 anys compensa una inversió de 200.000€ i
desprès que decideixin. Farien això si els diners fossin de la seva família ?
No creiem que s’hagin plantejat les coses així, però ara que ho tenen sobre la taula diguin si
a la vista de les quantitats de que estem parlant i en el context en que ens trobem per
Campdevànol aquest és o no un bon negoci.
Si ho deixen sobre la taula ho entendrem, si ho sotmeten a votació votarem en contra.
“...”
L’alcalde replica que el trasllat de la pista i el pàrquing suposa una inversió de 88.000 € en
total. La primera fase de la pista d’eskate amb la barana de seguretat i l’enllumenat suposa
37.000 €. Pel que fa la situació, igual que a Ripoll, al costat de la via del tren.
Pel que fa el conveni de lloguer de la cessió a ADIF (1.800€/ANY), es tracta d’uns terrenys
que fa temps que haurien de ser del poble. La despesa no és tant cara com els 15.000 €/ANY
del lloguer del local de la Brigada o el lloguer per posar una torre de telecomunicacions.
La zona serà segura amb una valla al llarg de la via del tren i una adequació adient.
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El conveni és el mateix que a Ripoll tenen pels aparcaments del barri de l’Estació.
Pel que fa la inversió no tenim diners per invertir 200.000 €. No cal que es preocupi que no
els invertirem.
L’import del lloguer anual està adaptat per una administració, per un privat seria un altra.
El Sr. López replica que l’import surt del document tramés pels serveis tècnics municipals
les tres fases sumen 200.000 €.
La Sra. López comenta que van demanar per escrit la memòria de l’actuació. Tenen les
dades que l’Ajuntament els ha facilitat encara que no estigui aprovada. No cal que esbronqui
el seu grup per explicar unes dades que el mateix ajuntament els ha facilitat.
No és el mateix el lloguer de les naus de la Brigada per necessitat (adequat pel propietari),
que haver d’adequar una zona fent-hi una inversió l’Ajuntament. El que plantegen és que el
conveni no beneficia l’Ajuntament i que actualment ADIF incompleix la seva obligació de
tenir els espais en condicions. És un mal negoci per Campdevànol.
La pista d’eskate podria mantenir-se al seu lloc ben insonoritzada, si no s’ha fet abans és per
què no havia recursos. Ara tenen els recursos i ho podrien fer.
El posicionament del seu grup és el que han manifestat sense intenció d’entrar en més
polèmiques. El govern té la majoria i podrà aprovar el que vulgui.
Sotmesa la proposta a votació hi ha un empat de cinc vots a favor (CIU i ERC-AM) i cinc vots
en contra (PSC-PM).
Sotmesa la proposta a segona votació s’aprova, amb el vot de qualitat de l’alcalde, per
majoria simple de cinc vots a favor (CIU i ERC-AM) i cinc vots en contra (PSC-PM).
7. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per a
la utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, curs 2012-2013
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. Quan es modifiquen les
Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels
preceptes afectats.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
d’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 d’hisendes
locals.
Atès que és voluntat de l’actual consistori evitar sempre que no sigui indispensable augments
de la taxa per utilització de la llar d’infants a fi efecte de possibilitar a les famílies en aquests
moments difícils l’escolarització i atenció dels més petits de casa a fi efecte de garantir la
compatibilització de la vida personal, familiar i laboral.
Atès que el dèficit acumulat de llar d’infants és de 107.348,98 €, xifra global que suporta el
pressupost municipal any i any. Atès que la proposta que se sotmet a aprovació suposa
l’assumpció de més del 41,01% del cost del servei per part de l’Ajuntament.
Atès que existeixen a criteri de l’Ajuntament un seguit de despeses que poden ser reduïdes i
limitades de forma important sense afectar excessivament el servei. Atès els criteris del
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Govern Estatal, anunciats durant les darreres setmanes, tendents a un equilibri raonable en
la cobertura dels costos dels serveis, considerats no mínims i exigibles als Ajuntaments; com
a requisit per evitar-ne l’absorció per part de les Diputacions.
Vist l'informe del secretari interventor sobre procediment i competència del qual es dedueix
que la proposta s’ajusta a la legalitat;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Modificacions de l’ordenança:
A) Aprovar provisionalment, pel curs escolar de 2012-2013, les modificacions l’ordenança
fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per a la utilització dels serveis de l’escola d’infants
municipal en els termes següents:
Es modifica el conceptes 3,6,7 i 8 de l’article 4. Quota tributària i quedaran com segueix:
CONCEPTE
1. Matrícula nens de Campdevànol
2. Matrícula nens de fora Campdevànol
3. Per atenció d’infants empadronats i residents a Campdevànol
Per atenció d’infants no empadronats a Campdevànol
4. Quota per material
5. Psicomotricitat

EUROS
100,00 /ANY
200,00 /ANY
106,00 /mes
136,00 /mes
0
0

B) Es modifica l’apartat c) de l’article 4, quota tributària, pel següent:
“c) La quota mensual per atenció als infants s’ha fixat segons l’Estudi Econòmic tenint en
compte la subvenció prevista de la Generalitat de Catalunya per import de 875 €/alumne.
Cas que aquesta subvenció patís modificacions a la baixa, s’aplicarà la diferència sobre la
quota mensual per tal de mantenir el percentatge de cobertura del cost del servei aprovat
per l’Ajuntament pel curs 2012-2013.”
2. Exposar l’acord i els text complet de les ordenances modificades, al tauler d'anuncis
municipal durant trenta dies, a comptar des de la publicació del corresponent anunci al BOP
de Girona, a l’efecte de reclamacions i al·legacions. Transcorregut el termini d’informació
pública es considerarà aprovat definitivament si no es presenten al·legacions.
3. Publicar l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les ordenances,
què entraran en vigor a partir de la seva publicació definitiva en el BOP de Girona.
4. Facultar a l’alcalde o regidor en qui delegui perquè impulsi i executi diferents mesures que
permetin reduir el conjunt de despesa global del servei, a fi efecte de fer minvar la pressió
existent del cost del servei sobre les arques municipals i permetre anar adequant el servei a
les exigències de cobertura i suficiència econòmica establertes pel Govern Espanyol.
4. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord de modificació, un cop
s’hagi aprovat definitivament, de conformitat a l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als departaments de Governació
i d'Economia i Finances (DOGC núm. 2035, de 5 d'abril de 1995).
El Sr. Soler explica que la voluntat de l’equip de govern, sempre que no sigui indispensable,
és de no carregar els pares dels nens de la Llar d’Infants. Per això l’equip de govern ha
ajustat l’estudi de costos del servei per tal de facilitar l’escolarització dels més petits de la
casa i compatibilitzar la conciliació de la vida laboral i familiar.
El dèficit anual que suporta l’Ajuntament és de 107.000 € que suposa l’assumpció del 41 %
de la despesa. Això està per sobre de la previsió del 25% recomanat per la Generalitat de
Catalunya.
La previsió és que la subvenció de la Generalitat de Catalunya es redueixi de 1.600€ a 875€.
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La proposta és no incrementar les quotes pels infants del poble. Per fer-ho suprimim la
psicomotricitat i el cost del material per import de 16 € amb una quota de 106 € que inclou
aquest conceptes. Pels infants de fora de Campdevànol passaran a 136 €
Aquesta proposta suposa un gran esforç que implicarà necessàriament una reducció de la
despesa. Per això demana consens a l’equip de la oposició a l’hora de prendre mesures
d’optimització de despesa i en cas que no s’arribi a un consens, la proposta demana
expressament que es faculti l’alcalde o regidor de l’àrea a prendre aquestes mesures.
La Sra. López manifesta:
“...”
Des de PSC sempre hem mantingut el mateix discurs respecte a el servei de la Llar d’Infants
Municipal de Campdevànol.
En primer lloc, deixi’m dir que ens sentim molt orgullosos del servei que l’Ajuntament pot
prestar i presta a totes les famílies de Campdevànol. No es tracta d’un servei qualsevol, es
tracta d’un servei educatiu que reben les persones més petites del nostre poble, els nens i
nenes de 0 a 3 anys que són el tresor més valuós que tenen les famílies de Campdevànol i
que tenim com a poble, perquè són el nostre futur. D’ells dependrà el món en què vivim el
dia de demà. I vist així, la tasca pedagògica i educativa que realitzen les educadores, sens
dubte, mereix el nostre total reconeixement i respecte, sobretot de veure l’evolució que ha
fet a la nostra llar des de la seva ampliació. Le educadores de la Llar d’Infants el Barrufet són
persones molt implicades, fins i tot enguany han pintat elles l’edifici perquè estigui net i en
condicions. I això es nota i molt quan veiem el projecte pedagògic que han aconseguit
implantar de forma pionera a la nostra comarca i aconseguint, fins i tot, ser mirall d’altres
llars d’infants que aspiren a poder assemblar-se a la nostra en quan a qualitat en el servei
que donem.
A les educadores i als pares i mares que hi col·laboren constantment, el nostre
reconeixement, però també el nostre suport. Suport davant del risc que suposa
l’abandonament que patim per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a aquest servei que prestàvem de forma col·laborativa entre Ajuntaments,
Generalitat i aportacions de les famílies.
La Generalitat ha donat un cop de destral a quest servei i l’Estat amenaça en robar-lo als
ajuntaments, no volem ni pensar què seria de les llars com la nostra si depenguessin
d’aquells que les miren des d’un punt de vista fred i llunyà.
Hi hem de ser, hi hem de ser tots, sempre, plegats. Hem tirat endavant aquest servei i
plegats l’hem de continuar prestant, perquè és patrimoni de tots els campdevànolencs i
campdevanolenques tant el servei que prestem a les famílies que el necessiten i com la
qualitat amb que ho fem.
Dit això i en aquesta línia el grup municipal socialista va proposar en el darrer Ple ordinari
una proposta de modificació de pressupost que podia permetre donar cobertura a la part de
subvenció que la generalitat tenia previst retallar aleshores. D’aquesta manera la repercussió
en el cost del servei per els pares es podria arribar a evitar. Nosaltres no ens hem mogut mai
d’aquí. Però aquesta moció no va veure la llum, fou tombada per la majoria dels membres
que conformen l’Equip de govern.
Veiem quina és la proposta de l’Equip de Govern sobre la taxa que avui ens proposen
aprovar:
A principis d’any van fer una reunió amb els pares per advertir-lo que la taxa de la llar
d’infants s’apujaria 30€ aproximadament. L’Equip de govern i l’alcalde en concret a través
dels mitjans feia saber de la taxa pujaria fins a 120€/mensuals i en base això els pares han
fet les inscripcions durant els mesos d’abril i maig de cares al curs vinent.
Durant el Ple del mes de maig, sense sorpreses a la vista, es porta al Ple una proposta de
modificació de les taxes fiscals en que s’havia d’aprovar la puja anunciada per l’Alcalde
mesos abans. La motivació de dita decisió es centrava en la reducció de l’aportació que havia
de fer la Generalitat, aleshores de 1.300€/mes. Però, sorpresa, es deixa el punt sobre la
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taula sense donar més explicacions que veure que feien altres ajuntaments i que encara
estem a temps d’aprovar l’ordenança.
En el mateix ple la proposta del PSC es tomba, sembla que no agrada la idea que
l’ajuntament assumeixi la part d’aportació que deixa de fer la Generalitat.
Dijous, es convoca aquest Ple. Ara ja sabem que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que
només aportaran 875€/any per alumne, és a dir, 425€ menys que el mes de maig i 925€
menys que l’any passat. Per cert, encara els devem tenir pendents d’ingressar.
En definitiva respecte el curs passat la Generalitat deixa d’aportar 90€ per nen al mes,
números rodons).
Veiem la proposta de l’equip de govern, que ja no sembla el mateix equip de govern de fa un
mes: es posa sobre la taula fet un lleu increment de la taxa, que passaria de 90€/mes a
106€/mes tenint en compte que segons estudis de costos les famílies no hauran de pagar ni
el material mensual 10€, ni la psicomotricitat, 6€.
En conclusió, l’equip de govern decideix que assumeix els 90€ que la Generalitat deixa
d’aportar cada mes, per nen.
Tenim 58 nens matriculats, pensant que el preu seria de 130€/mes, ara el preu serà de
106€/mes i l’Ajuntament es farà càrrec d’un total de 50.750€ que la Generalitat ha retallat
dràsticament de la seva aportació.
Nosaltres en tot aquest periple econòmic, alguna incoherència trobem, o té sentit que un
equip de govern abans que la Generalitat anunciï les primeres retallades ja tingui clar que
puja les quotes 30€ i que quan la Generalitat agreuja la retallada estiguin disposats a
congelar la taxa. Les incoherències porten a la mala planificació, la mala planificació a una
pitjor gestió i sincerament no sabem en quina direcció navega aquest Ajuntament
actualment.
Creiem que no tenir les idees clares sobre la política econòmica de la Llar d’Infants la pot
arribar a posar en risc i arrel d’aquest neguit més que argumentat des de l’oposició ens
abstindrem, ja que no podem donar suport a polítiques que no sabem cap on van i que
sembla ser es basen en el desgavell i la improvisació.
Em traslladat el nostre parer al regidor d’Hisenda sobre l’estudi de costos de la llar d’infants i
m’agradaria fer-lo públic aquí, doncs demostra la nostra coherència:
Nosaltres som del parer que la Llar d'Infants és una inversió i no una despesa, ja que es
tracta d'un servei educatiu bàsic pel poble i per tant tot i que costa diners s'hi ha d'apostar i
lluitar per mantenir-lo, amb el màxim nivell de qualitat, com es ve fent, des del municipi.
Hem estat estudiant l'estudi de costos i a nosaltres no ens sembla que hi hagi marge per
reduir despesa, perquè malgrat la Generalitat quantifiqui que el cost anual per plaça en uns
3.000€ la realitat és una altra i ja veus els números, costa molt més.
La diferència de diners que genera la reducció de l'aportació de la Generalitat té dues
solucions: Una, el supleix l'Ajuntament a través de les partides de majors ingressos que ha
obtingut enguany, o bé s'acorda amb els pares un repartiment dels costos (cosa que pel que
hem vist, heu descartat).
L'Ajuntament de Campdevànol està poc endeutat i té recursos suficients per assumir el cost
de la Llar d'Infants i això, malgrat les retallades de la Generalitat ens facin haver d'aportar
més diners i, en conseqüència, no els puguem destinar a altres despeses que creiem no són
tan
bàsiques
i
que
des
de
l'àrea
d'hisenda
hauràs
d'ajustar.
Possiblement no compartiu la nostra manera de veure les coses, però aquest és el nostre
plantejament. Resto a la teva disposició.
En definitiva, estem d’acord en pal·liar l’efecte de la retallada tan brutal que ha fet la
Generalitat i que no siguin les famílies qui l’assumeixin com es pretenia dos mesos enrere,
però desconfiem de les polítiques econòmiques que l’equip de govern porta de forma
totalment incoherent i desgavellada, tal i com hem demostrat, per aquest motiu, a més del
desacord en els paràgrafs 1.c) i 4, ens abstindrem en la votació.
“...”
L’alcalde replica:
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La proposta que presenta l’equip de govern suposa assumir el 40% del cost del servei
equivalent a 107.000 €. La resta d’Ajuntaments ens consta que incrementaran la taxa.
La opció de congelar la taxa suposa un ajut per les famílies. Però també suposa que s’ha de
reduir la despesa.
Al dia d’avui no sabem què farà el Departament d’Ensenyament en el context complicadíssim
que vivim. A més pel que sembla, si el servei és molt deficitari, hi ha el perill que ens
intervinguin, tal i com amenacen des de l’Estat. Per això cal reduir despeses.
La nova proposta ha canviat respecte l’anterior pel fet que la situació econòmica també ha
canviat. L’any que ve potser no gestionarem el servei o potser sí.
En la proposta s’ha tingut en compte l’opinió de les mestres, delegats sindicals... La postura
de l’equip de govern ha canviat igual que ha canviat la situació de crisi general.
S’ha congelat la taxa però això implica que s’ha de reduir la despesa. Convida la oposició a
seure per estudiar la reducció de despeses que no és fàcil.
La Sra. López demana que en cap cas la proposta perjudiqui els nens. El problema és que la
Generalitat de Catalunya quantifica en 3000€/any el cost de cada plaça de llar d’infants. Això
no és cert.
Per altra part la Diputació no és l’administració més adient per gestionar les llars. Es tracta
d’un servei que segona la Llei de Bases no és obligatori.
La Sra. López demana que la reducció es gestioni sense perjudicar els infants amb un
empitjorament del servei. El preu d’una plaça a una llar d’infants s’ha quantificat inferior al
cost real del servei, tal i com reflexa l’estudi de costos.
Hi ha dues possibles solucions: una l’Ajuntament assumeix el cost íntegre i una altra repartir
cost entre pares i ajuntament. Hi ha maneres i maneres de fer-ho.
El problema el provoca la Generalitat de Catalunya. Demana que l’alcalde defensi
l’autonomia local.
L’alcalde replica que havia entès que la oposició estava a favor de la reducció de despeses,
ara sembla que volen que es reparteixi amb els pares, parlant amb ells.
La Sra. López replica que ja han explicat el seu vot i els motius pels quals ho faran. (explica
que no sap si en aquestes condicions es pot continuar el Ple pels sorolls que se senten al
carrer). L’alcalde li diu si vol que suspengui el Ple. La Sra. López diu que no. Reitera que
no és el mateix fer les coses d’una manera o una altra: estan d’acord en que la taxa en
congeli però per prendre decisions s’ha de parlar. Ha d’haver diàleg abans de decidir en un
sentit o un altre. Aquesta és la seva recomanació que no sap si l’equip de govern vol recollir
o no.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria simple de cinc vots de l’equip de govern
(CIU i ERC-AM) cap vot en contra i cinc abstencions del grup del PSC-PM.
8. Ratificació del Decret d’Alcaldia de 12 de juliol de 2012 d’aprovació del Pla Local
de Joventut i sol·licitud de subvenció.
Decret d’aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015 i sol·licitud de subvenció
Vista l’ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria
per a l’any 2012.
Vist el Pla Local de Joventut 2012 - 2015, redactat pels serveis del Consell Comarcal del
Ripollès sota la supervisió d’aquest Ajuntament.
RESOLC:
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1. Aprovar el Pla Local de Joventut 2012 - 2015.
2. Formular sol·licitud de 15.000,00 € de subvenció al Departament de Benestar Social i
Família per dur a terme el projecte “Viu Campdevànol”
3. Comunicar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família, juntament amb la
resta de documentació exigida.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat,
la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament l’òrgan gestor per
comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
6. Sotmetre a la ratificació del Ple el present Decret de l’Alcaldia.
Ho mana i signa l’alcalde a Campdevànol, 12 de juliol de 2012.
La Sra. Bardolet explica abastament la proposta:
El Pla l’ha redactat la tècnica comarcal de joventut, Imma Drague.
El document consta d’un part sobre la descripció de la metodologia les tècniques del Pla.
També consta d’una anàlisi de la realitat juvenil qualitativa i quantitativa del municipi. Una
visualització dels recursos humans i finances, infraestructures de les entitats i fitxes
tècniques de les polítiques de joventut a Campdevànol.
La diagnosi de la realitat juvenil i les necessitats i problemàtica dels joves i la visualització
del que s’està fent des de les diferents administracions i entitats.
Aquest Pla té la voluntat de ser l’eina de l’Ajuntament per fer polítiques integrals de joventut
a Campdevànol.
L’Ajuntament a part, destina partides destinades a joventut de forma directa o indirecta: des
d’Ensenyament tenim el Casal d’Estiu o Gaudeix l’Estiu; des de Cultura i Festes tenim el
programa d’activitats culturals i festes municipals, els punts de prevenció al consum de
drogues; de l’àrea d’Esports tenim al programa d’activitats esportives i alguna línia de
subvenció; de Promoció Econòmica i turisme tenim la dinamització del Centre Cívic “la tarda
jove” i la millora i el manteniment del Punt TIC.
El pressupost del PLJ 2012-2015 s’ha fet per tal que sigui el més ajustat a al realitat. Tenim
una despesa programada de 16.320 € amb una aportació anual de l’Ajuntament de 320 €.
L’aportació total 2012-2015 ascendeix a 1.280 €.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels deu regidors assistents dels
onze que de Dret integren la corporació
9. Moció del grup municipal PSC: retorn immediat dels equipament de la pista
skate.
La setmana passada, la brigada municipal va retirar la Pista Skate ubicada al Carrer Onze de
Setembre per traslladar-la a un magatzem que habitualment utilitza l’Ajuntament.
Es complia així l’anunci fet per l’Alcalde la setmana anterior a través de nota de premsa:
“Equipament d’eskate serà retirat la setmana vinent a fi i efecte de complir la normativa
acústica actual”, malgrat l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació va sol·licitar, amb tot el
sentir comú del món, que aquest equipament es retirés un cop estigués enllestida la nova
ubicació.
Tenint en compte que aquest equipament ha estat una inversió realitzada per l’Ajuntament
que no es pot malbaratar deixant-lo tancat en un magatzem, per poc temps que sigui.
Tenint present la gran rellevància social que la pista skate té, a la vista de l’ús que li donen
els veïns i veïnes de la població com a usuaris al llarg de tot l’any i, en especial, en l’època
d’estiu.

14
Tenint present que des de que es van establir uns horaris per a la convivència pacífica en
aquest espai, els usuaris de la pista els respecten sense cap problema, ni dificultat.
Proposem al Ple, l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Retornar de forma immediata els equipaments de la pista skate al lloc on fins ara es
trobaven ubicats i que es mantingui en aquest espai fins que estigui enllestida la ubicació
definitiva.
La Sra. Capdevila explica la proposta:
Hi ha maneres i maneres de resoldre un conflicte però la manera com s’ha desmuntat la
pista d’eskate no és la millor. Ha generat indefensió i ha fet enfadar molta gent.
És cert que incomplia la normativa de sorolls en determinats moments puntuals d’utilització.
Però en ple estiu, en plenes vacances escolars no és la manera ni la millor decisió. Hi ha
canalla que patina pels carrers.
Van desmuntar la pista fa dues setmanes i té previst instal·lar-la al setembre: perquè no fa
cas als veïns que li han demanat raonadament que la retiri quan hi hagi la nova instal·lació
enllestida. És força de sentit comú, no li sembla ?.
Per aquests motius presenten la moció perquè és intel·ligent corregir els errors.
Ens plantegem uns dubtes: el Pla de l’Ajuntament suposa una despesa de vora 200.000 € en
uns terrenys que no són de propietat municipal, que no tenen la qualificació urbanística
d’equipament i amb un calendari molt allunyat de les previsions de l’Alcaldia.
Segons la memòria valorada de l’arquitecte municipal pendent d’aprovació inicial, l’actuació a
realitzar als terrenys d’ADIF puja 168.501,17 €, IVA no inclòs. I la primera fase puja
37.156,98€ IVA no inclòs. No està previst que s’executi fins el 2013.
Això ens porta a que les previsions de la tardor de 2012, sense partida al pressupost, esdevé
d’impossible compliment. També és difícil aplicar una subvenció en inversions a terrenys que
no són municipals. Fets que poden suposar un problema afegit.
La conclusió és que tenim un equipament de primer ordre al magatzem i previsions de difícil
compliment. No hi ha diners per fer manteniment d’equipaments existents i ara en farem de
nous. Fem una inversió en terrenys que no són del poble i hem de pagar un lloguer.
Quan s’aprovi el projecte i es presentin al·legacions sobre la idoneïtat de la ubicació, no les
atendrem ?.
Les decisions no s’han de prendre a cop calent, tenim un clam al carrer, de vostès depèn
escoltar el poble o no.
Abans, quan érem petits, no teníem equipaments. Ara tenim la piscina, cistelles de bàsquet,
zones per córrer, patinar, per jugar a ping-pong, futbol... L’equip de govern no creu que
sigui bo tenir aquesta equipaments ? No val la pena tenir-ho en compte en prendre
decisions.
Per tot això demana que es posin al lloc del jovent del poble i que votin a favor de la moció
en record de la seva infància i joventut, què no fa pas gaire.
L’alcalde replica que tenim un expedient procedent de l’anterior legislatura que evidencia
l’incompliment de la normativa (Llei 16/2002, Decret 176/2009 de contaminació acústica) i
les ordenances municipals per què depassen els nivells màxim permesos en tema de
contaminació acústica. L’informe emès a l’anterior legislatura, fa dos anys, per part de
DIPSALUT constata aquest incompliment. Hi ha un fet evident i és que la pista incompleix la
normativa acústica.
A partir d’aquí es pot prendre un posicionament o un altra, legítimament es pot expressar...
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Lamenta comunicar que haurà de suspendre el Ple. (els aldarulls del carrer fan molt difícil
continuar amb la sessió). Que es tirin ous a les façanes de l’Ajuntament no és el més
lamentable... (Se senten crits al carrer “FORA, FORA” i xiulades de forta intensitat)
L’alcalde diu que reprendrem la sessió un altra dia quan la situació al carrer es calmi.
Comunica que en exercici de les facultats d’Alcaldia suspèn la sessió plenària.
El Sr. Lluís López demana que per deferència i respecte al públic assistent al Ple, l’alcalde
president tingui a bé replantejar-se la suspensió de la sessió.
L’alcalde diu que en aquestes condicions no pot continuar el Ple.
El Sr. Lluís López demana que per respecte al públic assistent que ja porta una hora i mitja
a la Sala continuï la sessió.
L’alcalde diu que tenen dret a expressar-se, protestar i dir el que els hi sembli, però no pas a
afectar l’edifici de l’Ajuntament.
La Sra. Capdevila proposa que ja que hi som, acabem el debat del Ple i tanquem el tema.
Ningú assegura que si tornem a fer un altra dia el Ple això no torni a passar.
La Sra. López diu que qui ha decidir és l’alcalde. El seu grup no té res a veure amb els
aldarulls. El que fa la gent al carrer, com fer una cassolada al carrer fa quatre anys, no és
responsabilitat de les persones que hi ha al Ple.
L’alcalde aixeca la suspensió i sotmet la proposta a votació.
Sotmesa la proposta a votació hi ha un empat de cinc vots a favor (PSC-PM) i cinc vots en
contra (CIU i ERC-AM).
Sotmesa la proposta a segona votació NO S’APROVA, amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb
cinc vots a favor (PSC-PM) i cinc vots en contra (CIU i ERC-AM).
10. Informació de l’Equip de Govern
L’alcalde explica:
“...”
El balanç de gestió econòmic de l’Ajuntament des de juny de 2011 fins a juny de 2012. Ha
passat un any i és convenient fer aquest balanç.
La radiografia del 2011 era d’una situació on que teníem 400.000 € en factures pendents
pagar; amb la pòlissa de Tresoreria totalment disposada per import de 750.000 € (amb
ús indegut de préstec a curt termini quan procedia que fos a llarg termini); amb un nivell
facturació molt alt, uns terminis de pagament altíssims, sis mesos, mig any, i un pendent
cobrament de subvencions de prop de 900.000 €.

de
un
de
de

L’actual govern es va marcar com a prioritat l’estabilitat de la Tresoreria per evitat tota mena
de tensions. Era un ajuntament sense excessiu endeutament però amb greus problemes en
la gestió de la Tresoreria municipal fruit de la confusió entre els deutes a curt i llarg termini.
Estabilitzar la situació financera de l’Ajuntament a fi de transmetre credibilitat i solvència
financera, garantir el pagament a proveïdors i evitant intervencions externes era la prioritat
de l’Ajuntament. També ho era la reducció dràstica de la despesa i la concertació
d’operacions de crèdit per tal de reconduir la situació generada per aquesta praxis. I també
el suport a la reactivació a l’economia local en la mesura que l’Ajuntament podia incidir.
El Pla de Xoc per l’Estabilització de la Tresoreria municipal de l’equip de govern ha comportat
diverses accions. D’entrada la reducció dels alts nivells de facturació. Gastar menys suposa
tenir menys però també suposa tenir menys càrrega. La qual cosa va ser especialment
important pels mesos que vam haver de fer front a l’acumulació de factures pendents. És
important tenir en compte que de gener a maig de 2011 la facturació de l’Ajuntament va ser
de 349.145 €. De gener a maig de 2012 la facturació ha sigut de 216.543 €. Això significa
una reducció del 40% dels nivells de facturació de la corporació.
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El segon pilar fonamental ha sigut la reducció del descobert: vam haver de cancel·lar la
pòlissa de 750.00 € i vam concertar un préstec de 250.000 €. La renovació de la pòlissa va
ser de només 250.000 €. Per tant és evident que l’augment “bestial” dels interessos i els
canvis de condicions han afectat la gestió econòmica de l’Ajuntament.
Un tercer punt ha sigut la reducció progressiva dels terminis de pagament i en conseqüència
dels nivells de morositat heretats que afectaven la corporació a proveïdors. De 210 dies de
termini de pagament hem passat a 60 dies. Per tant en lloc de pagar a sis mesos paguem a
dos. Hem evitat Plans de Sanejament imposats per la Hisenda Estatal com a conseqüència
d’aquests impagament assumits. D’alguna manera hem evitat més intervenció i més llibertat
d’acció.
Hem avançat en el compliment de la Llei de Morositat i incentivació de l’economia local. Pel
meu equip és prioritari que els pagament es facin quan toqui per tal de garantir que el diner
circuli i per tant es refloti aquesta economia local.
Per últim, és important l’esforç polític que ha fet aquest Ajuntament en el cobrament de
subvencions pendents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
La imatge actual és que el termini de morositat és de 60 dies. Les factures pendents de
pagar no són 400.000 €, són 49.410 €. Són factures pendents de juny i juliol. La situació de
la pòlissa de 250.000 € és que està absolutament coberta amb un saldo positiu de 76.779 €.
I tenim subvencions pendents de cobrament reduïdes fins els 300.000 € i augmentades per
factor temps fins el 575.000 €.
Els objectius d’aquest Pla d’Intervenció han set garantir la credibilitat front proveïdors, més
la reducció dels nivells de morositat la qual cosa suposa millors preus i per tant negociacions
fruit de la solvència financera. Una garantia total dels deutes contrets amb tercers i una
solvència financera contrastada, eludint plans de sanejament estatals i per tant evitant
intervencions governamentals. I el més important, s’ha impulsat l’economia local: s’ha
augmentat aproximadament un 30% els nivells de la facturació i de compres prioritàries a
l’economia local. I el més important hem evitat tensions de Tresoreria que poden reportar la
fallida econòmica i inestabilitat en els comptes bancaris.
Per tant, d’alguna manera, tot aquest Pla el que ha facilitat i ha garantit és que l’horitzó
macroeconòmic estatal, no cal ser gaire expert per veure que la perspectiva que es presenta
a Espanya a nivell macroeconòmic estatal és que hi ha importantíssimes reformes de règim
local encarades a la cobertura dels serveis i a la intervenció d’aquelles administracions que
presentin altíssims nivells de dèficit. Per tant la reducció d’aquest dèficit ha de garantir la
supervivència futura dels ajuntaments i passa per la estabilització econòmica. I també si
aquest equip de govern vol fer alguna cosa els propers tres anys, per tant la capacitat
d’inversió local anava o havia de passar o venia condicionat per l’estabilització pressupostària
que hem portat a terme fins a dia d’avui.
Per tant el balanç de la gestió econòmica que ha fet l’Ajuntament, amb el Sr. Soler al davant
de la regidoria, ens permet en els propers anys el pagament dels deutes que tingui
l’Ajuntament i permet que es pugui desenvolupar totes aquelles actuacions i inversions que
es vulguin portar a terme.
No és fàcil assumir la gestió d’aquest Ajuntament, la manera com l’hem assumit, ni fer-hi
front per tal de garantir el desenvolupament futur. Això és el que hem estat fent durant
aquest primer any: estabilitzar les comptes de de l’Ajuntament per poder tirar endavant.
D’altra manera hauria estat impossible i tindríem plans de
que dirigirien el futur de l’Ajuntament d’una manera o d’una
futur per què és evident que la intervenció estatal i la
estrictament lligada a aquesta reducció del dèficit global que
“...”

sanejament imposat per l’Estat
altra i que l’haurien dirigit en un
capacitat d’inversió han d’anar
té l’Ajuntament .

Fins aquí la informació de l’equip de govern, si algú vol intervenir ho pot fer en el punt
següent.
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11. Precs i preguntes
La Sra. Guitart demana:
“...”
Preocupació per la gestió dels espais de la font del Querol i el torrent de la Cabana
Estem preocupats per com s'estan fent les coses a la Font del Querol i al Torrent de la
Cabana. Perquè malgrat el discurs que va fer aquí al Ple al mes de maig, dient que les
mesures que estaven prenent protegirien aquest espai natural, cosa que nosaltres sempre
hem defensat i volem, en els darrers dies hem evidenciat que les mesures que l'equip de
govern ha pres no estan servint de massa res.
Continuem amb saturació i amb riscos per les persones en aquest espai i això tot i haver
aprovat un reglament que ni en els millors Parcs Naturals de l'Estat fan servir. Pot ser és que
manca algú que el faci complir. Pot ser és que els 71.000€ que estan invertint en una gestió
pionera no funciona. Ha pensat, tal i com nosaltres li vam suggerir, en augmentar la
vigilància amb persones i no càmeres? No li agradaria crear algun lloc de treball i poder
deixar de fer twuits alarmants durant els caps de setmana? Creiem que va sent hora que
algú es prengui en serio aquesta problemàtica i que si cal hi col·labori la Generalitat de
Catalunya a través dels Agents Forestals o els Mossos d’Esquadra.
Irresponsabilitat en l’aplicació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament:
D'altra banda, hi ha un tema que comença a ser preocupant en aquest Ajuntament i és que
aproven ordenances fiscals amb preus que tothom hauria de pagar per igual i amb normes
que també s'haurien d'aplicar i hem pogut comprovar que això no es fa. I pensi que jugar
amb els ingressos de l'Ajuntament és greu, els diners públics s'han de gestionar amb molta
cura, perquè són diners de tots.
En canvi, si mirem l'aplicació que fan de l'annex 1 de l'Ordenança General de preus públics,
diu que només poden demanar targetes per accedir al Camí d'Estiula veïns amb vehicles
censats a Campdevànol i en concret, diu literalment: “Els veïns de Campdevànol, gaudiran
d'una autorització d'accés i del document identificatiu que permet l'aparcament del vehicle
censat al municipi”.
Aquesta és la única excepció subjectiva que contempla la ordenança de preus públics: veïns
de Campdevànol amb vehicle censat al municipi.
En canvi si ens mirem el resum de vehicles autoritzats, podem comprovar que estan
atorgant més d'una targeta a alguns veïns i que aquestes targetes són per vehicles que no
consten al padró de vehicles de l'ajuntament, és a dir, no estan censats al municipi. No
sembla pas que estiguin fent complir les ordenances que tots els veïns em d'acatar, malgrat
no estar d'acord en haver de pagar quasi per tot... això no està bé i vostès ho saben: com
pot ser que hi hagi veïns amb 10, 9, 8 targetes per a vehicles que ni tan sols estan
censats al municipi. Això vol dir que qualsevol veí de Campdevànol pot treure targetes per
als vehicles dels seus familiars i amics?
Igualment que saben que no haurien d’estar aplicant aquesta ordenança perquè encara no
ha estat aprovada definitivament, perquè tot i que el dia 18 de juliol es va acomplir el
període d’exposició al públic, l’anunci d’aprovació definitiva no ha estat publicat. Però bé,
això ho haurien de saber més vostès que nosaltres.
Però no queda aquí la cosa, perquè resulta que amb la taxa de l’ordenança de la piscina
ha passat una cosa similar.
Al mes de novembre, amb el nostre vot encontra votés van apujar la taxa de la piscina amb
increments de fins a un 40% en els preus dels abonaments de temporada per als jubilats que
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de 25€ passaven a 35. Resulta que efectivament l’ordenança diu això, 35 € per abonament
però vostès publiquen en diferents fulletons que el preu és 25€, en què quedem?
Nosaltres creiem que a la vista d’aquest descontrol, els usuaris no haurien de pagar les
conseqüències perquè el preu de 25€ per un jubilat és més que raonable. Ara bé, han de
reconèixer que estan gestionant els diners públics del municipi amb un descontrol digne de
fer-s’ho mirar i a la vista del qual després no s’hi val dir que no surten els números.
“...”
La Sra. López demana per la desaparició del rètol de Terra de Comtes i Abats que hi havia a
l’entrada de la població .
A la vista de la gestió de l’Alcaldia en el tema de la pista d’eskate demana a l’alcalde que se
sotmeti a una qüestió de confiança i si no ho fa, al setembre que dimiteixi.
L’alcalde respon:
A la Sra. Guitart:
La convida a visitar la zona del torrent de la Cabana i que es doni compte que el sistema
funciona. La evolució del sistema està essent magnífica. Totes les actuacions al torrent de la
Cabana i font del Querol estan en marxa. Es fa difícil que acabem amb l’aglomeració de
visitants pel fet que fa temps s’havia fet una campanya per atreure’ls. No podem impedir que
accedeixin a peu i que aquest cap de setmana haguessin 500 ó 600 persones. Però el que
hem de procurar és que no accedeixi segons quin perfil de gent que són els que afecten
l’espai i el malmetin. En definitiva intentar controlar i regular.
La convida perquè molta gent que l’han anat a veure, fins i tot periodistes, han entès la
proposta que s’està duent a terme i espera que el dia que ho vegi també ho valori. La Sra.
López va dir al darrer Ple que a 10 € no s’ompliria l’aparcament, doncs bé diumenge passat
era ben ple. No és un problema de 10 ó 20 euros sinó de protegir el sector.
Les targes que es faciliten a propietaris i masovers del sector no exigeixen que el vehicle
estigui al padró municipal. No s’han fet discriminacions.
A la Sra. López:
Pel que fa el rètol de Terra de Comtes, el regidor Sr. Soler està al cas i capitaneja l’equip de
govern en Terra de Comtes i estem més aferrats que mai al Projecte. Per la reestructuració
de l’accés es va haver de treure el cartell però no es preocupi que es tornarà a col·locar. Per
la situació a la carretera de Foment requereix uns permisos i unes autoritzacions.
La Sra. López es pregunta que si un rètol pot ser-hi no entenen que aquest altra no pugui
ser-hi. I si el fet de treure el rètol vol dir que ens hem desentès definitivament del projecte
Terra de Comtes i Abats.
El Sr. Soler diu que l’Ajuntament som els primers interessats que hi sigui el rètol. La Sra.
López té informació de primera ma i no cal fer preguntes.
La Sra. López li replica que com a regidora té a preguntar al Ple per tal que tot el poble
tingui coneixement i sàpiga que s’han pres determinades decisions. No cal que s’ofengui el
Sr. Soler.
El Sr. Soler diu que el projecte Terra de Comtes està en un moment on es debat com s’ha
d’acabar la gestió, si a nivell de Terra de Comtes o amb una empresa externa.
La Sra. López diu que hi havia tot una sèrie de projectes per Campdevànol que no s’han
acabat d’executar, més enllà del camí Ral. Hi havia un projecte per crear un aula d’acollida
pels nanos que volguessin visitar el nostre municipi. Vostès no han informat mai d’això.
Tenen un apartat d’informació de l’equip de govern que els agradaria que informessin
d’aquestes però no ho fan i per això han d’acabar preguntant.
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El Sr. Soler diu que no pateixi que quan es parli a la reunió de Terra de Comtes li farà saber
i el que s’ha decidit. Si no s’han fet els projectes de Campdevànol és per què hi ha altres
prioritats a Terra de Comtes.
La Sra. Guitart recorda a l’alcalde que no li ha respòs la pregunta que li ha fet: hi ha cotxes
no censats que no paguen la tarja d’accés al Torrent i aparcament.
L’alcalde respon que es tracta de veïns del sector que necessàriament han de passar per la
barrera. Aquests no cal que tinguin el vehicle censat a Campdevànol. Tenen vehicles de la
seva propietat, són veïns del sector i han de poder entrar i sortir per la barrera.
La Sra. López demana si un sol propietari pot donar d’alta deu cotxes.
L’alcalde diu que si estan censats al municipi els que facin falta. La gran majoria estan
censats. Els qui hi viuen han de poder sortir.
El Sr. Rivera diu que hi ha propietaris que han donat d’alta deu cotxes. Els propietaris de
l’Auró no tenen pas tants cotxes.
L’alcalde replica que és possible.
La Sra. López demana com s’ha solucionat el tema de la piscina: abonament de jubilats de
25 €.
L’alcalde explica que el tema del preu públic als jubilats va ser un error administratiu que es
va detectar quan s’havien elaborat la majoria dels carnets. Per tal de no perjudicar els
afectats es va decidir mantenir el preu publicat als butlletins que és inferior al preu previst a
l’ordenança. La diferència l’apliquem com a subvenció de l’Ajuntament. L’equip de govern no
ha informat mai, tenen un apartat de precs i preguntes i informació de l’equip de govern que
ens agradaria rebre informació.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc,
data i hores dalt consignats.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

