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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 7/2015 de data 17.7.2015

En la localitat de Campdevànol sent les
ASSISTENTS:

19.00 hores del 17.7.2015 es reuneixen en el

Alcalde-President

saló d’actes de la Casa Consistorial, el Ple
d’aquest

D. Joan Manso Bosoms (CiU)

Ajuntament

EXTRAORDINÀRIA,

Regidors

en

sessió

prèviament

convocada, sota la Presidència de l’Excm.

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)
Maria Sau Tubau ( Ind CiU)
Gerard Fossas Noguera (ind CiU)
Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Nuria López Rodríguez (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

D. Joan Manso i Bosoms, amb assistència
dels Srs. Regidors que s’enumeren al
marge.
La Corporació aquesta assistida per la
secretària

interventora

accidental

la

senyora Montserrat Borrull que dona fe de
l’acte
Una vegada verificada pel Secretari la
vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terci
del número legal de membres, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació

SECRETARIA

sobre els assumptes inclosos en el següent

Montserrat Borrull Fragoso

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de l’ acte de la sessió de Ple núm. 6 de data 1.7.2015
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta d’aprovació inicial de la modificació integra de l’ordenança núm. 18 reguladora
de la llar d’infants.

Desenvolupament de la sessió
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Celebrades les eleccions municipals de data 24 de maig de 2015, es proposa al Ple l’aprovació l’Acta
de la sessió anterior corresponent al Ple extraordinari d’organització núm. 6/2015 de data 1 de
juliol de 2015 per la qual es va organitzar aquest Ajuntament.
S’aprova per unanimitat

2. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Proposta d’aprovació inicial de la modificació integra de l’ordenança reguladora núm. 18
de la llar d’infants de Campdevànol
L’alcalde informa que per acord previ dels regidors es modifica la proposta presentada amb la
incorporació d’un canvi en la tarifa pel servei de d’acollida, que passa de 20,00 a 15,00 euros i,
en conseqüència la proposta que es sotmet a la consideració del Ple queda redactada del tenor
literal següent:
Examinat l’expedient administratiu de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació del servei de la llar d’infants de Campdevànol.
Tenint en compte que s’han incorporat els documents justificatius exigits pels articles 16 i 25 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 14.7.2015 sobre l’expedient
administratiu de modificació íntegra i nova redacció de l’Ordenança fiscal reguladora de la
Taxa per la prestació fiscal reguladora per la prestació del servei de la llar d’infants de
Campdevànol.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar la derogació de la vigent ordenança un cop aprovat definitivament el nou
text.
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa
per la prestació del servei de la llar d’infants de Campdevànol, en els termes proposats.
TERCER. Sotmetre a informació pública aquest acord provisional, i la modificació de
l’ordenança fiscal, per un període de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis, que haurà de
publicar-se al tauler d’anuncis de l’Entitat Local i al Butlletí Oficial de la província de Girona a
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l’efecte de reclamacions.
QUART. Elevar automàticament a definitiu el present acord, en el supòsit, que no es
presentessin reclamacions.
CINQUÈ. En el cas de presentar-se reclamacions hauran de resoldre’s expressament pel Ple
Municipal les mateixes, i procedir a l’aprovació definitiva del present expedient.
Projecte de modificació íntegra del text articulat de l’Ordenança fiscal
Es dóna nova redacció al text de l’Ordenança Fiscal núm.18
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE
LA LLAR D’INFANTS
Article 1. FONAMENT I NATURALESA
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal, que
es regirà per aquesta Ordenança.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de cura, assistència i educació dels
nens/es de la llar d’infants municipal.
Article 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que
resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per la llar d’infants
municipal.
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
A)
125,00 €
Matrícula per curs i nen
175,00 €
Quota mensual per nen
Quota de material per curs
50,00 €
Servei mensual de menjador
90,00 €
Servei de menjador esporàdic, per dia
7,50 €
Pel servei d’acollida de 7.45 a 9.00 hores, al mes
15,00 €
Pel servei d’acollida de 17.00 a 18.00 hores, al mes
15,00 €
Pel servei d’acollida esporàdic, per hora
3,00 €
Pel servei de lleure per les temporades de Setmana Santa i Nadal, per dia, entès
10,00 €
pel període complet
10. Pel servei de lleure esporàdic per les temporades de Setmana Santa i Nadal, per
15.00 €
dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 la Junta de Govern, i comunicada, com a mínim,
amb 10 dies d’antelació.
C) L’horari d’atenció docent és de 9.00 a 12.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores. De 7.45 a 9.00 hores
i de 17.00 a 18.00 hores s’ofereix el servei d’acollida en règim de lleure. De 12.00 a 15.00 hores
s’ofereix el servei de menjador i assistència i cura dels nens. Cada un d’aquests serveis es
correspon amb el seu preu a l’Ordenança.
D) Els serveis d’acollida i menjador en règim de mensualitat completes s’haurà de sol·licitar,
expressament i per escrit, amb una antelació de 15 dies abans de la seva utilització, i es
mantindran durant tot el període escolar. Per donar de baixa aquests serveis s’haurà de
comunicar també amb una antelació de 15 dies.
E) La inscripció pel servei de lleure per les temporades de Setmana Santa i Nadal estarà obert a
alumnes no matriculats en el centre, i queda condicionat a un mínim d’inscrits que faci viable la
prestació del servei, a criteri de l’Ajuntament.
F) El servei de lleure per les temporades de Setmana Santa i Nadal no inclou la prestació del
servei de menjador, per bé que serà substituït pel de carmanyola a elecció dels pares. En cas de
servei de càtering el cost de l’àpat serà repercutit als alumnes d’acord amb l’import facturat
per l’empresa a l’Ajuntament.
G) La quota mensual per atenció als infants s’ha fixat segons l’Estudi Econòmic tenint en
compte la subvenció prevista de la Diputació de Girona per import de 875 €/alumne. Cas que
aquesta subvenció patís modificacions a la baixa, prèviament a la tramitació de l’expedient
corresponent de modificació de l’ordenança fiscal i a l’aprovació per part del Ple, es podrà
aplicar la diferència sobre la quota mensual per tal de mantenir el percentatge de cobertura del
cost del servei aprovat per l’Ajuntament pel curs en vigor.
H) Els festius seran els establerts en el calendari laboral de la Generalitat de Catalunya i els
aprovats com a festes locals per l’Ajuntament de Campdevànol .
Article 5è.- BENEFICIS FISCALS
1.

Els subjectes passius que estiguin empadronats al municipi de Campdevànol amb una
antiguitat mínima de 3 mesos, o que acreditin l’empadronament en un dels municipis amb
els que l’Ajuntament de Campdevànol tingui concertat un conveni de col·laboració pel
sosteniment de la llar d’infants, tindran una bonificació del 25,72%, el que representa una
quota d’atenció mensual de 130,00 €.

2.

S’estableix una bonificació equivalent al preu de la matrícula pel segon germà matriculat de
manera simultània al centre.
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3.

La Junta de Govern podrà acordar una bonificació de fins al 80% de la taxa a proposta de
serveis socials bàsics, prèvia valoració de la situació socio-econòmica familiar i fent especial
incidència en aquelles situacions de risc o vulnerabilitat social dels menors.

4.

La Junta de Govern podrà acordar una bonificació equivalent a la subvenció rebuda en el
marc de la línia d‘ajuts del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb
destí al menjador escolar, sent beneficiàries aquelles famílies que compleixin els requisits de
la convocatòria.

5.

Les bonificacions del punt 2 no serà compatible amb les establertes al punt 3 i 4 de l’article 5è

Article 6è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
Els pagament de la taxa s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària a favor de l’Ajuntament de
Campdevànol, contra els càrrecs i rebuts lliurats a l’efecte per la Tresoreria Municipal durant el
període impositiu Corresponent. Es considera període impositiu el curs escolar que s’inicia el
mes de setembre i finalitza el juliol. Les modificacions de la taxa corresponents a aquesta
ordenança entraran en vigor a l’inici del curs escolar 2015-2016, un cop publicat el text definitiu
al BOPG, per excepció a l’acord general de modificació de les ordenances fiscals municipals, i
amb independència d’aquell acord.
Article 7è.- REMISSIÓ NORMATIVA
Pel que fa a la qualificació de les infraccions a la Ordenança, així com a la determinació de
sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el Text Refós de la Llei,
reguladora de les hisendes locals, i supletòriament per la Llei General Tributària i les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicarà el Text Refós de
la Llei, reguladora de les hisendes locals, i supletòriament, la Llei General Tributària i les
disposicions que la complementen i desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP, començarà a
aplicar-se em el curs 2015-2016 i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o
derogació, tenint com a referència l’any de curs escolar.

Intervencions
L’alcalde, senyor Joan Manso, explica que la llar d’infants ha patit una davallada en els
alumnes inscrits que és imputable al context social i la baixada de la natalitat. La demanada
d’aquest servei no és la mateixa que l’any 2011 i, en conseqüència cal adaptar la llar a la realitat
actual.
Continua explicant que amb la modificació que es proposa la llar d’infants continuarà sent la
més barata de la comarca, que el servei de menjador passa de 120 a 90 euros, que els nens que
utilitzin el servei de menjador no veuran incrementada la quota mensual, i que s’incorpora un
nou servei de lleure per a les temporades de Setmana Santa i Nadal per a afavorir la conciliació

de la vida familiar i el treball.
Quan la llar d’infants tenia 72 nens inscrits i 7 educadores, tocava a 10 alumnes per educadora.
Amb la readaptació del servei proposada (4 educadores a jornada completa i una a mitja
jornada) i amb 36 nens inscrits, tocarà 8 alumnes per educadora. Està clar que s’ha de readaptar
el servei si la demanada no és la mateixa. Uns 80.000 € del pressupost municipal es destinen a
cobrir el dèficit de la llar. La cobertura és aproximadament la mateixa (44%) des del 2008. El cost
que l’Ajuntament assumeix per alumne i any és de 2.300 €. Les alternatives passen per
l’augment d’impostos, la reducció de serveis o la reestructuració i racionalització d’aquests.
Pel que fa als nens no empadronats al municipi, cal dir que la diferència en el preu de les quotes
mensuals, que tot i la modificació continuaran per sota de la majoria de llars d’infants de la
comarca, l’haurà d’assumir el municipi d’origen a través de convenis entre ajuntaments. En
aquest sentit ja s’han tingut contactes amb l’alcalde de Gombrèn, que és el municipi més afectat.
L’alcalde acaba la seva intervenció explicant que únicament s’aprova una Ordenança , i que
queda temps per a concretar com es materialitzaran els recursos. Que la solució fàcil seria no
tocar l’Ordenança i mantenir tot el personal, però que això seria una irresponsabilitat política ja
que per a cobrir el dèficit s’han de deixar de prestar altres serveis. Manifesta que l’equip de
govern està obert a noves propostes i emplaça a tots els grups a aportar solucions.
El senyor Lluís López en primer lloc felicita a l’alcalde pel seu nomenament com a president
del Consell Comarcal del Ripollès. Tot seguit manifesta que és veritat que tenim els preus més
baixos de la comarca i segurament un projecte educatiu millor. Demana que no s’adopti una
decisió tecnòcrata i que s’estudiïn altres vies. Entén que es podrien modificar altres serveis que
no són rendibles i que es podrien aplicar estalvis i buscar recursos per a evitar tocar la plantilla
d’educadores de la llar. En aquest sentit proposa destinar-hi les retribucions dels regidors.
La senyora Núria López manifesta que l’educació és un servei bàsic i essencial, que no es tracta
únicament d’un servei per a conciliar vida familiar i treball sinó del desenvolupament de les
capacitats dels nens. Explica que l’AMPA de la llar vol fer entrega d’una recollida de signatures
per a reivindicar que es mantingui la qualitat del servei en la mesura del possible. Continua
dient que quan la plantilla la formaven 7 educadores va ser un any excepcional en quan a
matriculació i que aquesta circumstància va permetre posar en marxa el projecte educatiu. Que
s’ha de reconèixer l’esforç i la tenacitat d’aquestes professionals que han realitzat una important
tasca, i que caldria com a mínim una educadora més. Manifesta que està disposada a parlar-ne i
estudiar quins serveis es poden retocar per tal de garantir aquesta plaça que en principi es
proposa reduir a mitja jornada i el projecte educatiu, i que li sap greu que es vegin perillar llocs
de treball en aquests moments difícils. No estan en contra de la modificació de l’ordenança en sí
però que votaran en contra per a poder presentar al·legacions.
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La senyora Mariona Baraldés subscriu el que han dit la senyora Núria López i el senyor Lluís
López. Continua dient que s’hauria d’haver fet una previsió 1 any abans i no de juliol a
setembre, però que hi ha hagut poca voluntat real. Agraeix les gestions realitzades en el tema de
la cooperativa i acaba dient que es tracta d’un dèficit sinó d’un projecte de futur.
El senyor Jaume García diu que ja sabem que la llar d’infants és deficitària però que s’ha
d’assumir. Que entre tots cal buscar solucions i potser retallar altres partides del pressupost
municipal per a no afectar el funcionament de la llar. Es fa prendre una decisió molt important
en temes de personal als nous regidors. Acaba la seva intervenció indicant que podria votar a
favor de l’ordenança però que per tema de reestructuració de la plantilla de personal votarà en
contra.
L’alcalde, senyor Joan Manso, agraeix el to de les intervencions i la cordialitat de tots els grups
en manifestar els seus punts de vista. Que les circumstancies electorals han condicionat els
tempos per a presentar la modificació de l’ordenança, però que l’estudi de costos no és
vinculant i emplaça a tots els regidors i AMPA per a continuar parlant i trobar una decisió
consensuada.
El senyor Lluís López agraeix que el diàleg sigui la via, i que és la nostra obligació amb la resta
de vilatans.
L’alcalde, senyor Joan Manso, acaba dient que és la voluntat de l’equip de govern de convidarlos a participar en altres temes.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots favorables de CiU i 4 vots en contra de MESMoviment d’Esquerres, ERC-AM i CUP-PA.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, el senyor Joan Manso i
Bosoms, alcalde-president, aixeca la sessió sent les 19.40 hores, del qual com a secretària dono
fe.

Vist i plau
L’alcalde

La secretària- acctal.

Joan Manso i Bosoms

Montserrat Borrull i Fragoso

