ACTA NÚM. 7/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2009
Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

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 en primera
convocatòria.

Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla
Roser Caballero Martínez
Ramon Perearnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda
Jordi Salamó Serra
Laia Briones Buixassa
Joan Manso Bosoms
Actua com a secretari
Montserrat Portabella Darnés Josep Ruiz i Muñoz.

el

Sr.

Prèviament a aquest acte ha excusat l’assistència el Sr. Joan Rivera López.
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, la Presidència obre la sessió per a tractar els
assumptes inclosos al següent :
Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
4. Aprovació definitiva del reglament de la Llar d’Infants
5. Bonificació de llicència d’obres de la Fundació de l’Hospital de Campdevànol.
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2008
7. Mocions dels Grups Municipals
8. Informació de l’Equip de Govern.
9. Precs, preguntes i mocions.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia de la convocatòria:
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

Es proposa al Ple l’aprovació de les actes següents:
- Acta de la sessió ordinària de 24 d’abril de 2009
- Acta de la sessió extraordinària de 8 de maig de 2009
- Acta de la sessió extraordinària d’11 de maig de 2009
La proposta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. RELACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA
Es dona compte de la relació de decret dictats des de la darrera sessió plenària següent:

17.03.09

Autorització ocupació via pública: pàrquing cal Ribalaigua al Sr.
Ricard Pellicer Pastor.

18.03.09

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per Implantació d’un
sistema integrat de gestió d’informació.

25.03.09

Aprovació liquidació ocupació via pública.

26.03.09

Acceptació subvenció ACA per actuacions d’abastaments en alta.

06.04.09

Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient per millores
en l’enllumenat públic del barri de Sant Cristòfol.

07.04.09

Inici expedient contractació obra “Cobriment de pista multiusos sector
barri Estació Campdevànol” per procediment negociat amb publicitat
a Internet.

09.04.09

Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació per al Cicle de Monòlegs.

09.04.09

Renúncia a la subvenció del Consorci AOC de 2007 per l’execució del
projecte d’un sistema integrat de gestió d’expedients.

14.04.09

Incautació parcial de l’Aval presentat per l’empresa IBERSILVA
SERVICIOS SAU que va executar les obres d’urbanització del Castell,
per reparació de desperfectes.

14.04.09

Arxiu expedient ordre retirada vehicle matrícula B1535GD, vista la
diligència emesa per la Policia Local, en la que es constata la retirada
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del vehicle.
14.04.09

Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball obra “Rehabilitació i
reforma del cementiri municipal”, presentat pel contractista
adjudicatari de l’obra, CONSTRUCCIONS CASALS PICAS, SL.

14.04.09

Aprovació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a les proves
de selecció de personal per a la contractació interina en règim de
personal funcionari, de la plaça denominada vigilant municipal.

15.04.09

Desestimar recurs de reposició interposat per CABLEUROPA SAU,
contra liquidació de la taxa per ocupació de domini públic municipal
de l’exercici 2008.

16.04.09

Adjudicació provisional contractació obres “Projecte arranjament zona
verda barri del Roser” a l’empresa CONSTRUCCIONS RENGEL SOLER,
SL.

16.04.09

Contractació d’oferta financera a “la Caixa”, que permetrà optimitzar
la gestió financera dels fons assignats pel Fons Estatal d’Inversió
Local destinats a augmentar la inversió pública en l’àmbit local per a
finançar obres de nova planificació.

16.04.09

Aprovació expedient contractació obres procediment negociat amb
publicitat a Internet “Cobriment de pista multiusos sector barri
Estació Campdevànol”.

16.04.09

Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència
tècnica al contractista INTEGRAL ACTION LOCAL, SL , per a la
redacció del MIEM de Campdevànol.

16.04.09

Anul·lació ocupació de via pública a nom de Naus Costa, SA, del
carrer Raval, 2 i aprovar noves liquidacions a nom de la Comunitat de
Propietaris del carrer Raval, 2.

17.04.09

Aprovació relació de factures desembre-2008 que puja la quantitat de
86.318,39 €.

20.04.09

Incoar expedient per a l’adopció de protecció de la legalitat, i prendre
les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre
jurídic alterat de les actuacions de construcció d’escala d’accés a
l’habitatge i moviment de terres que s’estan realitzant per part del Sr.
Josep Boixader Vilella, en la finca de la seva propietat, situada a la
Ctra. Vista Alegre, 16

20.04.09

Llicència primera ocupació habitatge parcel·la núm. 6 PE El Castell a
nom de Vicenç Capdevila Casas i Rosa Farrés Molas.

20.04.09

Llicència primera ocupació habitatge allotjament rural Mas La Riera de
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Sant Llorenç, a nom de Carme Capdevila Fonts.
20.04.09

Llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del carrer Pontarró, 1,
consistents en repassar teulat i canviar teules trencades.

20.04.09

Llicència d’obres a la Sra. Camila Rovira Porta per netejar, rebaixar i
pavimentar part del pati posterior i substituir porta d’entrada a la
finca situada al carrer Major, 26.

20.04.09

Llicència d’obres al Sr. Joan Auquer Planella, consistents en revestir
de gres els balcons i col·locació de les baranes a l’habitatge situat a la
Ctra. De Gombrèn, 18.

20.04.09

Ordre d’execució per reposició urbanització pública C/ Pompeu Fabra,
4, a la Sra. Núria Graugés i Mayol.

20.04.09

Expedient protecció legalitat urbanística obres Pol. Industrial Molinou,
consistents en construcció de rampa d’accés, que s’estan realitzant
per part del Sr. Agustí Capdevila Garcia.

20.04.09

Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball obra “Adequació
equipament infantil de parcs i jardins municipals, presentat pel
contractista FERNAROMA CONSTRUCCIONS, SL.

20.04.09

Expedient protecció legalitat urbanística obres Pol. Industrial Molinou,
consistents en desmunt de terres i ampliació del pati, que s’estan
realitzant per part de Vicamp Paletes, SL.

20.04.09

Llicència d’obres a l’Hospital de Campdevànol, consistents en
reparació de part de la coberta de l’edifici de l’Hospital, situat a la
Carretera de Gombrèn, 20.

20.04.09

Liquidació definitiva llicència d’obres, per la construcció d’un
habitatge en filera a la parcel·la núm. 101 del P.P. de l’Estació, quin
promotor era el Sr. Jesús Jiménez Fernández.

20.04.09

Convocatòria sessió ordinària del Ple de la Corporació.

20.04.09

Llicència d’obres a Jesús Jiménez Fernández per finalitzar la
construcció d’un habitatge en filera a la parcel·la núm. 101 del P.P. de
l’Estació.

21.04.09

Aprovar liquidacions subministramet d’aigua potable des del 2n.
trimestre de 2006 al 1r. Trimestre de 2009 a nom de Eva Demuns
Segovia.

22.04.09

Denegació llicència d’obres presentada pel Sr. Sergi Pasarin Luis, en
nom i representació de la Comunitat de Propietaris de la Pl. Melcior
Vaquer, 3, per obres consistents en la instal·lació d’ascensor.
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22.04.09

Denegació llicència d’obres presentada pel Sr. Sergi Pasarin Luis, en
nom i representació de la Comunitat de Propietaris de la Pl. Estació,
3, per obres consistents en la instal·lació d’ascensor.

23.04.09

Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del
casc urbà i el terme municipal de Campdevànol a l’empresa GESTIOR
QUÍMICS, SL.

23.04.09

Adjudicació contracte menor servei tractament de control de plagues
de les instal·lacions i edificis municipals de Campdevànol a l’empresa
GESTIOR QUÍMICS, SL.

23.04.09

Donar trasllat a la llista d’espera existent a l’efecte, de la sol·licitud
per instal·lació de lloc de venda al mercat setmanal, presentada pel
senyor Francesc Vilanova Vergés.

23.04.09

Aprovació liquidació per expedició de documents a la Sra. Esther
Torres Aragay, en representació d’Electricitat Guitart.

23.04.09

Contractació de la Sra. Íngrid Mas Bailón amb caràcter de màxima
urgència i mitjançant un contracte laboral, a temps parcial, de
substitució de la Sra. Montserrat Villaró Alba, mentre duri el període
d’incapacitat temporal d’aquesta treballadora.

23.04.09

Autorització transmissió llicència d’activitat de bar C/ Major, 36 a la
Sra. Maria Lluïsa Arenas Auladell.

23.04.09

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, per la redacció
d’estudis en l’àmbit de l’Habitatge.

23.04.09

Adjudicació contracte menor desratització casc urbà.

23.04.09

Sol·licitud subvenció departament Educació per a escolarització nens
a la llar d’infants en situació desfavorida.

23.04.09

Acord exempció Impost Vehicles a la Sra. Maria-Rosa Sala Gout, per
disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

23.04.09

Modificació projecte llicència obres exp. 6.7/1-138/06 per a la
construcció d’un hotel i un habitatge i projecte executiu d’un hotel.

24.04.09

Llicència ambiental activitat allotjament de turisme rural mas La Riera
de Sant Llorenç (apartament núm. 3)

24.04.09

Autorització utilització pavelló poliesportiu Mercè Guix, pel dia 1 de
maig de 8h a 24h a Adrià Vila Galán.

24.04.09

Contractació de rènting amb opció de compra d’un centre d’impressió.
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27.04.09

Nomenament de funcionari interí per a plaça de vigilant municipal al
Sr. Angel Sánchez Morato.

27.04.09

Designació d’emplaçaments, locals i llocs públics per a la realització
d’actes de campanya electoral i col·locació gratuïta de cartells per a
les properes eleccions al Parlament Europeu del dia 6 de juny.

28.04.09

Requeriment a José Gutierrez Amado per legalització activitat a la
colònia Herand.

28.04.09

Requeriment a Electricitat Guitart SLL i FernaRoma Construccions SL
per a legalització activitat colònia Herand.

28.04.09

Gratificacions i productivitat nòmina abril 2009.

28.04.09

Requeriment a Neida SL per a legalització activitat colònia Herand.

29.04.09

Requeriment a Fusteria i Restauració SLL per a legalització activitat
colònia Herand.

29.04.09

Autorització per ocupació de la via pública amb expositor per a
impartir informació religiosa el dimarts 5 de maig de la 10:00h a les
14:00h.

29.04.09

Requeriment a Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir, S.L. per a
legalització activitat colònia Molinou.

29.04.09

Concessió nínxol núm. 1233, pis cinquè Via Verge de Núria a la Sa.
Rosa Bofill Elias.

29.04.09

Canvi nom nínxol núm. 613 a favor de M. Dolors Vilalta Bo.

30.04.09

Devolució ingressos indeguts mes d’abril

30.04.09

Autorització celebració cursa comte Arnau.

30.04.09

Adjudicació llicència taxi a Francesc Peregrina Rodríguez.

30.04.09

Acceptació subvenció adquisició i instal·lació enllumenat interior del
pavelló municipal.

30.04.09

Acceptació subvenció ICAEN per actuacions de millora enllumenat
exterior.

04.05.09

Adjudicació contracte menor elaboració memòria del projecte de
sol·licitud d’ajuts de la Llei de Barris.

04.05.09

Canvi nom nínxol núm. 1126 a favor de Carmen González García
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04.05.09

Ordre execució per neteja solar i reposició urbanització pública carrer
Riu 47-49 a PROMCAT

05.05.09

Liquidació per expedició de documents a Manipulats del Freser SL

050509

Autorització utilització centre cívic a l’associació de dones per fer un
taller de memòria.

06.05.09

Ordre execució neteja solar av. Catalunya a GRUPO INVERSOR
NAUTOR, SL

07.05.09

Adjudicació provisional contracte obres “Cobriment pista multiusos
sector barri Estació” a Construccions Joprada, SL

07.05.09

3 relació de denúncies municipals per import de 150,25€.

07.05.09

Aprovació prèvia projecte bàsic i executiu construcció camí forestal
existents a la finca Mas Palou

07.05.09

Aprovació padró servei de subministrament
corresponent al 1r. trimestre de 2009.

07.05.09

Requeriment legalització activitat Excavacions Icart SL

07.05.09

Aprovació relació persones que s’acullen a la tarifa social d’aigua.

08.05.09

Atorgament llicència obres PROMCAT SL per connectar l’edifici a la
xarxa pública de clavegueram del carrer Hortes.

08.05.09

Concessió llicència obres a David Mojena Herrera per canviar
paviment de l’habitatge situat al carrer Clavetaires 11.

08.05.09

Concessió llicència obres a Jèssica Ramírez Ortega per reformes a la
cuina, bany, terres i finestres de l’habitatge situat a la Pl. Melcior
Vaquer 2 1 2.

08.0509

Concessió llicència obres a Juan de Dios Valverde per arranjament
escala de l’habitatge situat a la Pjda. Església 3.

08.05.09

Concessió llicència obres a David Colomé Sellas per a pavimentar
l’accés a l’habitatge situat al carrer Onze de Setembre 12.

08.05.09

Arxiu expedient protecció de la legalitat urbanística i concessió
llicència obres a Josep Boixader Vilella per finalitzar escala exterior de
l’habitatge.

08.05.09

Caducitat llicència obres de Dolors Ullastre Palou per obres
consistents en moviments de terres per evitar filtracions d’aigua.

d’aigua

potable
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08.05.09

Incoació expedient sancionador per infracció urbanística a Abraham
Vital Porras.

08.05.09

Modificació contracte laboral del Sr. Miquel Saña Saña que passa a
ser d’interinitat fins a cobertura definitiva.

11.05.09

Delegació funcions alcaldia a Ferran Martínez Ramos els dies 12 i 13
de maig de 2009.

14.05.09

Atorgament llicència obres per instal·lació ascensor a la comunitat de
propietaris dels habitatges situats a la Pl. Melcior Vaquer, 3.

14.05.09

Aprovació liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de
Campdevànol de l’exercici 2008.

14.05.09

Atorgament llicència obres per instal·lació ascensor a la comunitat de
propietaris dels habitatges situats a la Pl. Estació, 3

18.05.09

Devolució d’aval constituït per obres a la comunitat de propietaris del
carrer Damià de la Farga 2.

18.05.09

Devolució d’aval constituït per obres al senyor Vicenç Capdevila
Casas.

18.05.09

Atorgament llicència obres a Joaquim Juncà per instal·lació ascensor
a l’habitatge situat al carrer Sant Amand 7.

18.05.09

Concessió llicència activitat de perruqueria a Noelia Ramírez al local
amb emplaçament situat a la Pl. Església 4.

19.05.09

Requeriment per subsanació sol·licitud llicència obres a Lluís Castany
de l’obra amb emplaçament al polígon industrial Molinou, nau B.

19.05.09

Aprovació Pla de seguretat i salut en el treball presentat per Miquel
Gardell SA per a l’obra de construcció d’un nou dipòsit d’aigua i una
nova canonada.

19.05.09

Devolució aval a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U.
constituït per a l’obra amb emplaçament situat al polígon Molinou,
exp. 6.7/1-41/06.

El ple en queda assabentat
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3. DONAR COMPTE ACTES SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de Junta de Govern
Local celebrades en data 15 i 22 d’abril de 2009.
El Ple en queda assabentat

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÉGIM INTERN DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Vista la proposta de Reglament de règim intern de la llar d’infants municipal el
Barrufet de l’Ajuntament de Campdevànol.
Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Vista l’al·legació presentada pel grup municipal de CIU a l’Ajuntament;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar definitivament el reglament de règim intern de la llar d’infants municipal
“el Barrufet” de l’Ajuntament de Campdevànol amb la modificació introduïda arrel
de l’al·legació presentada durant el termini d’informació pública de modificació de
l’article 13.
S’afegeix un apartat:
13.7. Inscripció de nounats.
Es podran matricular els nascuts dins l’any de preinscripció, amb la priorització
següent:
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1. Empadronats a Campdevànol
2. Que facin quatres mesos en iniciar el curs
3. Nascuts en iniciar el curs amb incorporació preferent dels que compleixin
quatre mesos.
2. Publicar íntegrament el text de l’ordenança al BOP de Girona i posteriorment una
referència al DOGC per a general coneixement.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres
assistents dels onze que de fet i de Dret formen la Corporació.
5. BONIFICACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES DE LA FUNDACIÓ DE L’HOSPITAL
DE CAMPDEVÀNOL

En relació a la llicència d’obres atorgada a l’Hospital de Campdevànol, per reparació
de la coberta de l’edifici de l’hospital, i vist que l’article 5è. de l’Ordenança Fiscal
núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l’article
7.3. de l’Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques, contemplen la possibilitat d’atorgar una bonificació de fins el 95% a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Vist que en aquest cas concorren les circumstancies previstes a les ordenances
ateses les finalitats d’utilitat pública i interès general que suposen les obres de
millora de les instal·lacions de l’hospital.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Declarar les obres de reparació de la coberta de l’edifici de l’hospital de
Campdevànol, amb llicència núm. 6.7/1-32/09, concedida per Resolució de
l’Alcaldia de 20 d’abril de 2009, d’especial interès i utilitat municipal en atenció a
les circumstàncies socials que hi concorren.
2. Concedir la bonificació del 95% dels impostos i taxes abans assenyalats
aplicables a l’esmentada obra.
L’alcaldessa explica la proposta

El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres
assistents dels onze que de fet i de Dret formen la Corporació.

6. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia de 14 de maig de 2009 d’aprovació de
la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol de l’exercici
2008, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:
1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES:
Crèdits inicials ..................................................................... 3.541.979,00
Modificacions de crèdit.............................................................307.536,52
Crèdits definitius .................................................................. 3.849.515,52
Obligacions reconegudes ....................................................... 2.919.730,99
Despeses ordenades............................................................. 2.568.729,45

1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Previsions inicials ................................................................. 3.541.979,00
Modificacions..........................................................................307.536,52
Previsions definitives ............................................................ 3.849.515,52
Drets reconeguts nets........................................................... 2.857.076,38
Drets recaptats .................................................................... 2.551.829,47
Devolucions d’ingressos indeguts ............................................... 70.402,64
Recaptació neta ................................................................... 2.481.426,83
1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
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1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a
31 de desembre
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent..........................375.649,55
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats ........................420.373,37
___________________________________________________________
TOTAL ...................................................................................796.022,92
+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ..................351.001,54
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats.................. 43.991,11
___________________________________________________________
TOTAL ...................................................................................394.992,65
1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ................................... 2.427.375,15
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV....................... 2.382.089,01
__________________________________________________________
(a) Operacions corrents ............................................................ 45.286,14
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII...................................121.901,23
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII........................438.758,37
___________________________________________________________
(b) Operacions de capital ....................................................... -316.857,14
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ................. -271.571,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII.................................................. 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII....................................... 0,00
___________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS................................................................... 0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX ...........................................307.800,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ................................. 98.883,61
___________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS........................................................208.916,39
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)....)...-62.654,61
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament ...................................... 53.494,00
+ Desviacions negatives de finançament ..................................... 34.179,85
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals .................. 0,00
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) ...................... -81.968,76
1.3.c) Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS....................................................................396.395,23
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ........................................833.858,16
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+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent ..........................375.649,55
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats ........................420.373,37
+ D’operacions no pressupostàries ......................................... 37.835,24
- Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva ........................ 0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT............................. 1.047.177,75
+ Del pressupost de despeses exercici corrent.........................351.001,54
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats ........................ 43.991,11
+ D’operacions no pressupostàries ........................................652.185,10
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ........................ 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3).........................183.075,64
- Drets de dificíl o impossible recaptació .................................. 21.116,42
- Excés de finançament afectat .............................................242.157,67
ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS .................................................. -80.198,45

L’Alcaldessa explica la proposta:
“...”
LIQUIDACIÓ de PRESSUPOST:
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 2008 que és negatiu en
62.654,61 €.
Al

resultat

pressupostari

se

li

resten

les

DESVIACIONS

POSITIVES

de

FINANÇAMENT del 2008, és a dir, els drets reconeguts com finançament afectat per
realitzar determinades inversions que no s’ha realitzat (Ex.: la part de préstec de
les obres del Barri del Roser)
D’altra banda al resultat pressupostari se li sumen les DESVIACIONS NEGATIVES,
és a dir, inversions que s’han executat durant el 2008, però que no tenen
reconegut el seu finançament en mateix exercici, com per exemple algunes
inversions de la xarxa d’abastament d’aigua.
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I, aquest any no hi ha res finançat amb romanent de tresoreria del 2007, si
recordeu, el romanent es negatiu de 46.589,07€ i per això es va aprovar el
pressupost amb un superàvit per la mateixa quantia.
Aquestes operacions donen lloc al RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT que acaba
sent de – 81.968,76 €.
D’altra banda, la liquidació indica quin és el ROMANENT de TRESSORERIA del 2008.
El romanent de tresoreria ve a ser 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).
En aquest cas el resultat de la liquidació ha estat el de un romanent de tresoreria
negatiu, és a dir, l’Ajuntament a 31 de desembre de 2008, fent aquesta ficció,
estava en números negatius i, això implica que de cares al 2010, haguem de
prendre mesures per eixugar aquest romanent de tresoreria negatiu.
Tal i com indica l’informe que acompanya l’expedient les solucions possibles serien:
a) Aprovar el pressupost amb superàvit.
b) Demanar un préstec que eixugui el deute.
Quin és el motiu d’aquest ROMANENT NEGATIU:
El romanent s’obté de sumar els fons líquids a data 31 de desembre de 2008, els
drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament en aquesta
mateixa data 31 de desembre de 2008.
Si observem el resultat d’aquestes dades, veurem que el romanent que s’obté és
positiu, és de 183.075,64€. Però a aquests se’ls ha de descomptar els drets
reconeguts de difícil cobrament i els excessos de finançament afectat que són
despeses previstes i finançades, que no van ser executades al 2008 242.157,67€.
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A diferència de l’any anterior, el 2007 en que el pressupost de 2007 preveia
ingressos per inversions que no es van produir malgrat que la despesa si que es va
dur a terme i per la qual cosa es van haver de reconduir els números, que encara
arrosseguem.
(la venda de terrenys per valor de 281.300€ i uns ingressos de 118.000€ que
finançaven la indemnització al construcció dels pisos de protecció al C/ Puigmal que
no es van produir mai).
És a dir, generaven un forat en els ingressos del 2007: 399.000€.
La desviació actual es produeix per despeses no fetes i que consten a la liquidació:
-

Construcció del dipòsit de l’aigua: 147.657,67€

-

Enderroc de l’edifici del C/ Damià de la Farga: 53.500€

-

Part de préstec de Millora dels Espais: 41.000€ (Adjudicada per 100.000€, per
tant del préstec en restaran 30.000€)

-

Drets de difícil cobrament: 21.116,42€ tot i que es van fent gestions per cobrar
coses enrederides: 2006 (llicència d’obres de Pl. de la Dansa) o del 1999 que
també són unes contribucions especials de a Pl. de la Dansa.

Altres aspectes que compten:
-

Previsió d’ingressos que no s’han produït essencialment de l’Impost de
Construccions:

-



Previstos: 125.000€



Reals: 64.622 ingr. dels vam retornar: 59.132€. Totals: 5.500€



Per això al 2009 la previsió d’obres és de 60.000€.

Despeses ordinàries en prestació de serveis s’ha executat el 100%:


Llar d’Infants des del gener de 2008 va començar a incrementar
la Plantilla de 5 a 7 +1 neteja. + servei de menjador amb
suports.



Actuacions a la xarxa de l’aigua que han excedit les previsions
també en uns 18.000€, es recondueix amb inversions per les
quals tenim el finançament i que es faran a més baix preu.
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Camí ral 10.000€ Æ regularitzat a través de subvencions que han
anat arribant.

-

Per tant, malgrat les dificultats es continuen donant al 100% intentant que
malgrat la crisi no hi hagi un detriment dels serveis que demanden i utilitzen els
veïns i veïnes de Campdevànol, perquè estarem d’acord que en moments de
dificultats la prestació pública de serveis es del tot essencial.

Com es pot comprovar una demanada unànime que fem des dels ajuntament no és
una qüestió banal, el finançament ordinari del Ajuntaments està en una situació
que evidencia les dificultats que tenim per assolir les necessitats i expectatives dels
nostres veïns i veïnes, cal doncs aconseguir que el nou finançament local sigui
presa en consideració.
Per acabar la capacitat d’endeutament.
Per al 2009 hi ha una previsió en el pitjor dels casos, és a dir: Que s’hagin de
demanat tots els crèdits a principi d’any i que fem ús de tot la pòlissa de crèdit,
que arribem al 82,67%, malgrat tot ni els crèdits s’han demanat encara, ni es fa us
del 100% de la pòlissa, però a més la liquidació ens revela que el 2008 va tancar
amb un 60,36% de deute viu.
Per tant el marge per continuar mantenint els serveis amb la qualitat necessària és
ampli.
“...”
El Sr. Manso explica que al darrer Ple de 31 de desembre el seu grup va advertir
que no es podria donar resposta a moltes preguntes perquè s’aprovava el
pressupost i no era el moment. Ara amb la liquidació sembla que és el moment de
respondre a les preguntes.
Al pressupost de 2008 hi ha partides amb números vermells i s’han d’ajustar com
són les de publicitat i propaganda que de 5.000 € s’ha passat a 11.0000 €; o les de
festes i cultura que han passat de 62.000 € a 85.000 €. Hi ha d’activitats ben fetes
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però hi ha d’altres amb un cost tres vegades superior al que era d’esperar (Festa
Major dissabte). També hi ha despeses de telefonia mòbil que no s’entén.
Pel que fa els ingressos previstos, no s’ha obtingut ni la meitat.
En definitiva no es pot dir que els problemes venen de l’anterior mandat que va
deixar l’endeutament al 52%.
El Sr. Salamó fa esment que les possibles solucions per la situació de dèficit són
tres i no pas dues. Pregunta a quina ens acollirem. Sembla que el més viable és fer
un crèdit.
Critica que el seu grup ja va advertir d’aquesta situació i no s’ha tingut en compte.
Quan la oposició fa advertiments que són coherents els agradaria que es tinguessin
en compte.
Pel que fa la llar d’infants, suposa un cost molt important i s’hauria de pactar la
manera de reduir-la. L’any passat es va contractar el personal abans que funcionés
al cent per cent i les despeses es van encarir molt.
Aquest servei juntament amb el de l’aigua suposa un forat important que s’ha de
corregir.
L’alcaldessa respon:
La prestació dels serveis s’ha de fer tot i que siguin deficitaris per tal de no deixar
els veïns desprotegits. La crítica de l’oposició està bé sempre que sigui
constructiva.
El que sí és cert és que les despeses dels serveis han de ser raonables i adequades
pel fet que el dèficit que assumeix l’Ajuntament prové dels impostos que paguen
tots els veïns.
Totes les previsions del pressupost s’han de poder reconduir per arreglar
desajustaments. El compromís de fer les coses ben fetes el tenim des del primer
dia.
El control de la despesa és exhaustiu a totes les àrees, però hem vist que no
permet corregir la situació de dèficit iniciada el 2007. És per això que abans ha dit
que només ens quedaven les altres dues opcions per aplicar, a part de la reducció
de despesa: fer un crèdit o aprovar el pressupost amb superàvit.
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El Sr. Salamó esmenta que s’ha de potenciar la ràdio municipal en lloc d’altres
mitjans per tal de reduir la despesa en publicitat.
L’alcaldessa explica que la previsió pel 2009 va ser de 8.000 € que prové de
subvencions per publicacions. Tot i així mirem de reduir despeses: la campanya de
Medi Ambient està subvencionada quasi el 100%.
El Sr. Ferran Martínez comenta que l’any 2006 es van fer moltes inversions i
l’endeutament arribà al 98%. Està clar que si no es fa res no hi ha endeutament.
La oposició, sigui del color que sigui, sempre fa propostes i no es tenen en compte.
A ell li va passar i ara li passa a l’actual oposició.
Pel que fa la Llar d’Infants ens hauríem de seure tots els representants municipals
per consensuar una decisió conjunta. Qui pagarà ? els pares ?
L’alcaldessa diu que l’Ajuntament no fa cap inversió sense comptar amb
finançament. El dèficit a la despesa ordinària és generalitzat a tots els ajuntament.
I la despesa de manteniment de la Llar d’infants suposa un dèficit de 122.000 € de
despesa ordinària. Com a servei bàsic i essencial,si li fem pagar el cost del servei
als pares poden acabar pagant al voltant de 400 €. És una decisió important pel
poble que s’ha de poder consensuar entre tots els grups.
El Ple en queda assabentat
7. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No n’hi ha
8. INFORMACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN.
El Sr. Ferran Martínez explica:
-Pel que fa el formigó pels camins hi ha un expedient a disposició dels regidors.
Enguany s’ha optat per l’oferiment del Consell Comarcal del Ripollès

de
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subministrament de formigó, sense col·locació ni preparació del terreny. S’ha
repartir 129 metres linials entre cada veí i un veí 80 metres lineals.
- De la Llar d’Infants ha finalitzat la convocatòria de les places dins l’oferta pública
d’ocupació de 2008 que permeten fer contractes laborals indefinits a la directora de
la llar, dues educadores i un oficial de segona. Als tribunals formats per personal
laboral i funcionari, ha assistit un representant de l’Escola d’Administració pública
de Catalunya, L’expedient es troba a Secretaria.
- De la Campanya Mediambiental: comença el 5 de juny coincideix amb el Dia
mundial del Medi Ambient.
Començarà a la Plaça de la Dansa amb jocs infantils amb material reciclat i es farà
cada setmana.
Hi haurà visites guiades, una carpa del Medi Ambient per resoldre dubtes a càrrec
d’una empresa de Sant Joan que són especialistes en el tema.
Es repartiran estalviadors d’aigua a les llars: tres reductors de consum per aixetes i
un per la dutxa amb una clau. Tos dins una caixeta.
Mostra als assistents un cartell anunciador, fent esment que no és gens
esperpèntic, sinó que es pot convertir en una realitat el dia de demà.
La cloenda de la campanya es farà el 28 de juny a la Pl. de la Dansa.
L’alcaldessa explica:
- Que s’ha fet la primera reunió del Consell Rector de Salut on l’Ajuntament de
Campdevànol representa l’àrea de Campdevànol i Gombrèn.
- Que aquest mes entrarà en servei la recepta electrònica al nostre poble: això
suposa una millora considerable a les prestacions assistencials
- Que les obres del FEIL s’han iniciat quasi totes
- S’ha adjudicat l’obra del passeig del Roser.
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- L’adjudicatari de les obres de la Plaça Coberta ens ha fet una baixa del preu i a
més finançarà les obres complementàries de la Pista Multiesports.
- Que hem donat una llicència de taxi: tindrem un altre servei de taxi al poble
- Pel que fa la moció presentada pel grup de CIU i aprovada per unanimitat per tal
d’estendre la zona wifi a tot el poble: hem fet gestions i ens trobem amb problemes
legals per temes de competència deslleial amb les empreses de telecomunicacions.
- Amb motiu de la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics ha visitat
l’Ajuntament el grup de tercer de primària.
La Sra. Portabella (també mestra de l’escola) intervé per dir que s’ho van passar
molt bé i van quedar sorpresos perquè desconeixien el que fem a l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat
9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
El Sr. Salamó demana pel tema de la granja
El Sr. Manso comenta que s’informarà amb el secretari pel tema de l’Oferta Pública
d’Ocupació. Pel que fa el certamen literari s’hauria de potenciar i donar-li una altre
enfocament.
La Sra. Eva Martínez respon al Sr. Manso sobre el certamen literari: s’ha retallat
despeses perquè l’any vinent és el 10è aniversari i serà més lluït.
L’alcaldessa afegeix que recullen el suggeriment del Sr. Manso i abans de la
propera convocatòria en parlaran del tema.
Pel que fa la granja de porcs, va fer una consulta al delegat territorial d’Agricultura.
El delegat es va oferir a fer gestions amb el propietari per ajudar-lo a tancar.
Si l’agost no es tanca, l’Ajuntament haurà d’actuar subsidiàriament.

20

I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:15 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
Seguidament es dóna la paraula al públic assistent.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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