ACTA NÚM. 8/09
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNY DE 2009
Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla
Roser Caballero Martínez
Ramon Perearnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda
Laia Briones Buixassa
Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés

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
extraordinària convocada en legal
forma, en primera convocatòria.
Actua com a secretari el Sr. Josep
Ruiz i Muñoz.

Excusa l’assistència el regidor Sr. Jordi Salamó Serra.
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.
2.
3.

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU al sector de cal
Ribalaigua per usos d’equipaments docents
Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora la taxa de la
Llar d’infants municipal
Aprovació del conveni de cessió d’un pis al Consell Comarcal del Ripollès
per impulsar polítiques socials

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia de la convocatòria:
1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU AL
SECTOR DE CAL RIBALAIGUA PER USOS D’EQUIPAMENTS DOCENTS
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Atès que s’ha iniciat el procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, s’ha emès informe de Secretaria en relació a la legislació aplicable i el
procediment a seguir i s’ha elaborat i redactat el projecte de modificació pels
Serveis Tècnics Municipals;
Vist l’informe de Secretaria de data 1 de juny de 2009 i de conformitat als articles
22.2.c) i 47.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen
Local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Campdevànol en los termes que obren a l’expedient.
2. Obrir un període d’informació pública durant trenta dies, amb anuncis al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i al diari el Ripollès. Durant aquest període
quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo i presentar les
al·legacions que s’estimin pertinents.
3. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques
en l’àrea objecte del planejament (zona de cal Ribalaigua), conforme la legislació
vigent. La durada de la suspensió és d’un any.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
4. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes sectorials
pertinents, què s’han d’emetre en un mes.
5. Efectuar les consultes procedents a les Administracions Públiques afectades i al
públic interessat
L’alcaldessa explica la proposta què té per objectiu possibilitar la nova construcció
de l’Escola a la zona coneguda com cal Ribalaigua. Ara modifiquem puntualment el
PGOU i paral·lelament encarregarem la redacció del projecte d’urbanització per
agilitar la tramitació al màxim.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres assistents
dels onze que de fet i de Dret formen la Corporació.
2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

FISCAL

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
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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 la proposta que se sotmet a aprovació suposa l’assumpció del 70% del
cost del servei per part de l’Ajuntament;
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. Aprovar provisionalment, pel curs escolar de 2009-2010, 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:
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Es modifica l’apartat l’article 4. Quota tributària i quedarà com segueix:
“…”
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
a) imports:
CONCEPTE
1. Matrícula nens de Campdevànol
2. Matrícula nens de fora Campdevànol
3. Per atenció d’infants
4. Quota per material
5. Psicomotricitat
6. Dinar per alumnes habituals del servei al
mes
7. Dinar puntual (esporàdic)

EUROS
100,00 /ANY
150,00 /ANY
63,06 /mes
10 /mes
5 /mes
117,32 /mes
8 /dia

Els alumnes habituals del servei de menjador meritaran l’import íntegre mensual
per mesos vençuts, excepte els mesos de setembre i desembre que es prorratejarà
d’acord amb els dies efectius de servei prestat, a raó de 20 dies per mes sencer.
b) El curs s’entén de setembre a juliol, pel que es liquidaran tots els mesos sencers
llevat que hi hagi una baixa per causa justificada, a criteri de l’Alcaldia o la Junta de
Govern, i comunicada, com a mínim, amb 10 dies d’antel·lació.
“…”
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.
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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).
L’alcaldessa explica detalladament la proposta. Remarca que el cost del servei és de
327.455,40 € i l’Ajuntament assumeix el 70%. Un cop descomptada la subvenció
de la Generalitat de Catalunya, tindrem un dèficit de 110.025,01 € què hauran de
ser finançats amb recursos ordinaris municipals.
El Sr. Manso fa constar que votaran a favor perquè ha sigut una proposta
consensuada. Només demana poder reunir-se el seu grup amb l’equip de govern
per analitzar les despeses perquè algunes semblen molt elevades en comparació a
altres llars de la comarca.
L’alcaldessa respon que no hi ha cap inconvenient en que es reuneixin però el detall
de despeses que hi consta a l’informe econòmic, és el que és. Fa una exhaustiva
relació de les despeses: personal, neteja, administratives, Brigada, serveis de gas,
llum, aigua, materials, assegurança, amortització obres a 33 anys, Servei de
Menjador, ... No entén quines despeses fa referència el Sr. Manso i li demana que
les expliqui.
El Sr. Manso diu que prefereix dir-les en reunió de treball, però per exemple en
temes de compra de material, la directora si també fa de mestra ...
L’alcaldessa explica que s’ha fet esforços considerables per reduir despeses, com el
servei de monitors extern que ara el faran les pròpies mestres i redueix 8.000 € la
despesa. També s’ha presentat un Pla d’Ocupació al Servei d’Ocupació per reforçar
el servei i abaratir despeses.
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El Sr. Manso insisteix que voldrien col·laborar en estudiar les vies possibles de
reducció de despeses.
L’alcaldessa repeteix que no hi ha cap problema i es reuniran per estudiar el tema.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels deu membres assistents
dels onze que de fet i de Dret formen la Corporació.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’UN PIS AL CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS PER IMPULSAR POLÍTIQUES SOCIALS
Vista la minuta de conveni de cessió d’un pis al Consell Comarcal del Ripollès per
impulsar polítiques socials:
Vist que aquest habitatge va ser cedit per ADIGSA a l’Ajuntament de Campdevànol
per al compliment d’aquesta finalitat;
Atès que es considera la cessió al Consell Comarcal del Ripollès com una manera
d’optimitzar l’aprofitament de l’habitatge en ampliar l’oferta a un àmbit
supramunicipal:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni de cessió d’ús al el Consell Comarcal del Ripollès, de
l’habitatge del Carrer Major, 8 de Campdevànol, per l’acompliment de les finalitats
de polítiques socials municipals.
2. Facultar l’Alcaldia o regidor a qui delegui per a la signatura del conveni.
3. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda constància.
L’alcaldessa explica que aquest pis es cedirà al Consell Comarcal del Ripollès al
proper Consell d’Alcaldes què s’ha demanat que es faci al nostre poble.
El Consell es farà càrrec del manteniment, de moblar-lo i assumirà el cost del
lloguer de 279 €/mes.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:35 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,
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L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

7

