AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 1/2016 de data 28.1.2016

En la localitat de Campdevànol

ASSISTENTS:

sent les 20:00 hores del 28.1.2016

Alcalde-President

es reuneixen en el saló d’actes de
la

D. Joan Manso Bosoms (CiU)

ORDINÀRIA,

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

el

Ple

l’Excm. D. Joan Manso i Bosoms,

Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

amb assistència dels Srs. Regidors

Maria Sau Tubau ( Ind CiU)

que s’enumeren al marge.

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

No

Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Lafuente

(MES-

prèviament

convocada, sota la Presidència de

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

López

Consistorial,

d’aquest Ajuntament en sessió

Regidors

Luis

Casa

Moviment

esquerres)
Nuria López Rodríguez (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

assisteixen

[sí/no]

excusant la seva assistència els
Srs. Regidors enumerats al marge.
La Corporació aquesta assistida
per la secretària interventora
senyora

la

Núria Charques Grífol

que dóna fe de l’acte d’acord amb
la resolució de

24 de febrer de

NO ASSISTENTS:

2015

Cap

d’administració local.

del

Director

General

SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol

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 sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors del Ple núm. 12/2015 de data 26.11.2015.
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
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1.2 Donar compte dels informes presentat al MINHAP dels estat d’execució pressupost ,
morositat i estat del deute 2015 del 3er trimestre 2015
1.3 Proposta de bonificació d’una llicència per retirar àrids del riu.
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.2 Altres assumptes d’interès
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
9.Varis, precs i preguntes
10. Proposta d’acord d’acceptació de la renúncia d’una regidora del grup municipal de
MES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 12/2015 de data 26.11.2015.
Es proposa al Ple :
Únic: l’aprovació de l’acta de la sessió del Ple de data 26.11.2015 Acta 12/2015
S’aprova amb els 10 vots favorables de ( CiU 7, MES 1,ERC 1, CUP 1)
Abstencions 1 grup MES de la senyora Núria López
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació i Règim intern
2.1 Donar compte dels informes presentat al MINHAP dels estat d’execució pressupost ,
morositat i estat del deute 2015 del 3er trimestre 2015
En virtut de les diferents Lleis i normatives de desenvolupament de control de les
administracions públiques

d’estabilitat

i transparència

s’eleva al Ple per al seu

coneixement l’estat d’execució del pressupost d’ingressos i despeses

per capítols i per

partides , els informes de morositat tramesos al MINHAP i l’estat del deute del 3er
trimestre del 2015 per al seu coneixement i d’acord amb els documents que s’adjunten
com annex a la present proposta
Alcalde explica les dades del deute . venciment del deute explica les dades. Decau el
venciment dels deutes contractats. Període mig de pagament estem a 15,73 dies.
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Assabentats
Intervencions l’alcalde explica i detalla els valors del documents presentats al MINHAP
referents al deute , la morositat i els estat d’execució.
2.2Proposta de bonificació d’una llicència per retirar àrids del riu.
Antecedents
L’empresa Neida SL, ha sol·licitat en data 14.1.2016 i RE 53 la bonificació de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa referent a la llicència urbanística
corresponent atorgada per a treballs de dragat del vas de la reclosa de la colònia
Herand amb número de llicència 6.7/1/116/2015 que ascendeix a 488,88 euros ICIO i
24, 44 € taxa administrativa.
Fonaments jurídics
1.

L’article 6è. 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 o la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme, contemplen la
possibilitat d’atorgar una bonificació 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.

2.

En aquests cas el consistori estima que concorren les circumstancies previstes a les
ordenances municipals, atesa la finalitat d’utilitat pública i interès general que suposa
aquesta actuació al riu.

3.

Caldrà per al seu atorgament la sol·licitud prèvia de l’interessat i la declaració pel Ple
municipal per majoria simple de l’interès o utilitat municipal .

Proposta d’acord
Primer. Declarar les obres de treballs de dragat del vas de la reclosa de la colònia Herand
amb número de llicència 6.7/1/116/2015 concedida en data 15/12/2015, , d’especial interès i
utilitat municipal en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi
concorren.
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Segon. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a les esmentades obres.
Tercer. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats en matèria d’urbanisme aplicable a les esmentades obres.
Quart. Notificar la present resolució a l’interessat advertint-lo que si vol impugnar la
present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació
Cinquè: Comunicar a la intervenció i tresoreria municipal el present acord als efectes
oportuns
Es deixa sobre la taula
Intervencions
L’alcalde explica que la proposta és a petició del particular en referència a una llicència
per la retirada d’àrids de dragat a la colònia Herand . Explica que l’interès públic rau en
la responsabilitat de les administracions de netejar les lleres del rius i el manteniment del
medi ambient que en aquest cas l’actuació privada supleix

En altres peticions que no

queda justificat aquest interès públic la petició no arriba al Ple , però en aquest cas es va
elevar a la Comissió informativa per la seva valoració ateses les posicions discordants, no
obstant en la comissió no es va acabar d’acordar-ho.
El senyor Lluis López del grup de MES

exposa que entén que l’actuació evita que

l’ajuntament ho hagi de fer , però que no obstant l’empresa en treu un rendiment econòmic
i que no troba ajustat que s’hagi de bonificar amb un percentatge elevat , entendria el seu
grup que caldria un límit del 25%
El senyor Jaume Gracia del Grup ERC exposa el mateix criteri que el senyor López i per
tant també creu que caldria establir una bonificació en un percentatge menor al que
estableix la proposta
La senyora Mariona Baraldés del grup del CUP explica que està d’acord amb el que s’ha
exposat per la resta de regidors i que caldria assegurar-se que no hi ha lucre per part de
l’empresa
Els enyor Joan Manso , alcalde respons que la vista del criteri exposat per la resta de
grups deixarà la proposta sobre la taula , es proposa parlar amb l’interessat i ens donem
marge per poder debatre entre nosaltres
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3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
2.2 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
02/11/2015

Concessió dret funerari.

07/11/2015

Contractació programa informàtic del cementiri.

12/11/2015

Sanció per infracció ordenança tinença d’animals.

12/11/2015

Sanció per infracció ordenança tinença d’animals.

12/11/2015

Imposició multes coerciatives per incompliment ordre reposició
paviment.

12/11/2015

Transmissió parada mercat setmanal.

16/11/2015

Concessió subvenció menjador llar d’infants.

16/11/2015

Arxiu expedient ordre execució neteja vegetació solars.

16/11/2015

Liquidació aprofitaments forestals.

17/11/2015

Concessió llicència per tinença de gossos potencialment
perillosos.

18/11/2015

Convocatòria de la junta de govern local.

18/11/2015

Convocatòria ple.

18/11/2015

Concessió dret funerari.

18/11/2015

Concessió dret funerari.

18/11/2015

Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants.

19/11/2015

Sancions trànsit.

19/11/2015

Canvi de titularitat activitat de venda.

20/11/2015

Desestimació al.legació sanció de trànsit.

23/11/2015

Convocatòria Ple.

23/11/2015

Ordre de clausura d’activitat de magatzem de maquinària
agrícola.

23/11/2015

Canvi de parcel.la hort urbà.

24/11/2015

Exempció IVTM.

26/11/2015

Autorització utilització sala Diagonal per fer ball.

26/11/2015

Retirada de vehicle abandonat a la via pública.

27/11/2015

Concessió de llicència d’obres per reforma interior d’un local.

27/11/2015

Concessió

ajut

Campdevànol.

econòmic

a

l’Associació

Moto

Club
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27/11/2015

Concessió llicència obres per arranjament façana.

27/11/2015

Concessió llicència obres per substitució de banyera per plat de
dutxa..

27/11/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

27/11/2015

Concessió llicència obres per substitució de xemeneia.

27/11/2015

Concessió llicència obres per ampliació de paviment d’entrada
a un local.

27/11/2015

Concessió llicència obres per arranjament d’un canal de
recollida d’aigua.

27/11/2015

Concessió llicència obres per pavimentació d’un pati.

27/11/2015

Concessió llicència obres per col·locació de sòcol ceràmic en un
local.

27/11/2015

Concessió llicència obres per substitució de teules.

27/11/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina i bany.

27/11/2015

Concessió llicència obres per instal·lació de conductes cables
elèctrics.

27/11/2015

Concessió llicència obres per pintar façana.

27/11/2015

Concessió llicència obres per pavimentar garatge.

27/11/2015

Concessió llicència obres per pintar façana.

27/11/2015

Concessió llicència obres per pintar façana.

27/11/2015

Concessió llicència obres per substitució banyera.

27/11/2015

Concessió llicència obres per arranjament filtracions terrassa.

30/11/2015

Anul·lació sanció trànsit.

30/11/2015

Concessió bestreta a un treballador.

01/12/2015

Convocatòria Junta de Govern.

01/12/2015

Concessió llicència obres per muntatge de marquesina.

01/12/2015

Concessió llicència obres per muntatge de marquesina.

01/12/2015

Concessió llicència obres per reparació de barbacana.

01/12/2015

Concessió llicència obres per arranjament de desguàs..

01/12/2015

Concessió llicència obres per reforma de bany.

01/12/2015

Concessió llicència obres per muntatge de marquesina.

01/12/2015

Concessió llicència obres per legalització de la construcció
d’una piscina.

01/12/2015

Concessió llicència obres per transformar una finestra en una
porta.

01/12/2015

Concessió llicència obres per muntatge de marquesina.

01/12/2015

Concessió llicència obres per refer mur i paviment de l’era.

01/12/2015

Concessió llicència obres per muntatge de marquesina.
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01/12/2015

Concessió llicència obres per substitució de mostrador,
lluminàries i pintura.

01/12/2015

Traspàs concessió de nínxol.

02/12/2015

Traspàs concessió de nínxol.

03/12/2015

Sancions trànsit.

03/12/2015

Liquidacions ocupació via pública.

03/12/2015

Comunicació prèvia ambiental activitat carnisseria.

04/12/2015

Acceptació subvenció campanya “Del pla a l’acció”.

04/12/2015

Liquidació per retirada semàfor i neteja de zona per col·lisió
vehicle.

04/12/2015

Liquidacions per plusvàlues.

04/12/2015

Declaració innecessarietat llicència de segregació.

04/12/2015

Revocació suspensió provisional d’unes obres.

04/12/2015

Ratificació

suspensió

provisional

construcció

habitatge

unifamiliar.
05/12/2015

Aprovació operació de tresoreria amb l’entitat BBVA.

07/12/2015

Requeriment per esmena d’una sol·licitud de llicència d’obres.

09/12/2015

Concessió llicència d’obres per ampliació d’una activitat
esportiva.

09/12/2015

Finalització procediment administratiu comunicació d’una
activitat.

09/12/2015

Concessió llicència obres construcció obrador i magatzem.

10/12/2015

Legalització obres col·locació pèrgola.

10/12/2015

Concessió llicència obres per connexions gas.

10/12/2015

Liquidació per ocupació de la via pública.

11/12/2015

Delegació funcions de secretaria intervenció.

11/12/2015

Arxiu expedient reparació edifici carrer Raval.

14/12/2015

Ordre execució neteja pati.

14/12/2015

Convocatòria junta de govern local.

15/12/2015

Incoació expedient protecció de la legalitat urbanística obres
sense llicència.

15/12/2015

Devolució garantia obres.

15/12/2015

Incoació expedient protecció de la legalitat urbanística obres
sense llicència.

15/12/2015

Reconeixement trienni antiguitat.

15/12/2015

Reconeixement trienni antiguitat.

15/12/2015

Desestimació al·legacions protecció legalitat urbanística.
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15/12/2015

Desestimació al·legacions protecció legalitat urbanística.

15/12/2015

Concessió llicència obres per treballs de dragat del vas de la
resclosa de l’Herand.

16/12/2015

Legalització actuacions reforma planta baixa habitatge.

16/12/2015

Contractació monitor casal de la llar d’infants.

16/12/2015

Traspàs concessió de nínxol.

17/12/2015

Renúncia concessió de nínxol.

21/12/2015

Reiteració ordre de clausura activitat de magatzem agrícola.

22/12/2015

Adjudicació contracte menor obres pavimentació.

22/12/2015

Requeriment perfeccionament comunicació prèvia ambiental.

22/12/2015

Resolució aprovatòria expedient responsabilitat patrimonial.

22/12/2015

Resolució aprovatòria expedient de responsabilitat patrimonial.

23/12/2015

Gratificacions treballadors mes de desembre.

28/12/2015

Modificació de pressupost 20/2015.

28/12/2015

Contractació enginyeria industrial i tècnics.

29/12/2015

Bonificació IVTM.

29/12/2015

Exempció IVTM.

29/12/2015

Bonificació IVTM.

29/12/2015

Renúncia concessió de nínxol.

30/12/2015

Subvenció a un nen de la llar d’infants del servei de menjador.

30/12/2015

Desestimació al·legació Correus i Telègrafs de rectificació
autoliquidació.

30/12/2015

Subvenció a un nen de la llar d’infants de les quotes i altres.

30/12/2015

Incoació expedient de contractació explotació servei bar
pavelló.

31/12/2015

Modificació de pressupost 21/2015.

31/12/2015

Modificació de pressupost 22/2015.

05/01/2016

Convocatòria junta de govern local.

05/01/2016

Pagament premis concurs de pessebres.

05/01/2016

Liquidacions escombraries i liquidacions.

08/01/2016

Emplaçament i locals propaganda eleccions cambres agràries.

12/01/2016

Aprovació expedient de contractació explotació servei bar
pavelló.

12/01/2016

Pròrroga llicència obres arranjament de desguàs.

12/01/2016

Anul·lació liquidació imposts llicència urbanística.

12/01/2016

Aprovació conveni dret de pas per accedir al bosc Obaga
Molinou i Fontetes.

12/01/2016

Ratificació suspensió provisional obres sense llicència al carrer
Raval.
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12/01/2016

Concessió llicència d’obres per connexions clavegueram.

12/01/2016

Concessió bestreta a un treballador.

13/01/2016

Incoació multes coercitives incompliment restauració legalitat
física alterada.

16/01/2016

Concessió llicència obres per obertura de rasa per connexió gas.

Assabentats
7.2 Altres assumptes d’interès
7.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8.Informació de regidories
Alcaldia:
1-

El municipi de Campdevànol entra a formar part del projecte municipis del ferro
als pirineus que engloba diferents ens i administracions de França , Rosselló ,
Andorra i part sud dels Pirineus. S’està treballant en una proposta de projecte per
ser inclosa en la segona fase de la candidatura dins el marc dels projectes
anomenats POCTEFA que es centra en les rutes del ferro als Pirineus i que
preveu fer-les arribar fins al nostre territori. Aquesta iniciativa es va iniciar amb
ajuntaments que ja feien actuacions en matèria del ferro, però aquesta iniciativa
va

creixent. més enllà del propi projecte amb actuacions de col·laboració en

diferents àmbits entre els municipis i institucions. En l’àmbit estricte del projecte
s’ha iniciat amb la contractació de serveis d’una consultoria especialitzada.
2-

En referència a la situació de la construcció de la nova Escola, crec que es ben
coneguda per tots la situació sobrevinguda en l’execució de l’obra amb l’aparició
d’una contaminació del subsòl amb fuel . A data d’avui les obres estan parades i
pendents de veure com la Generalitat gestiona la descontaminació d’aquest subsòl.
.Es conegut que el terreny és propietat municipal però que està en cessió al
departament d’ensenyament per la construcció de l’escola, però també és cert que
el solar va ser cedit per planejament a l’ajuntament per una empresa

que

majoritàriament és propietat de la Generalitat. Aquest fet fa que sigui la pròpia
Generalitat qui assumirà el cost de descontaminació del solar, però que ha
provocat l’enfrontament entre dos departament de la pròpia Generalitat. Un altre
factor que cal considerar és l’elevat cost que la descontaminació representa uns
800.000 o 1.000.000 euros que suposa més del 10% del pressupost de l’obra i que
planteja incertesa de com cal resoldre l’àmbit administratiu contractual. L’obra de
construcció està executada en un 33 %
El que és clar per part del Departament és la voluntat inequívoca d’executar l’obra
, altre cosa són els terminis que segons el procediment administratiu pot dilatar
mes o menys l’execució de l’obra.
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La descontaminació s’ha de fer-se i està clar que cal fer-ho , però també es cert
que el subsòl afectat no nomes és el del solar de la nova escola sinó que abasta
també els carrers. Aquesta setmana vinent

hi ha prevista una reunió amb el

Departament que ens informarà com es preveu desenvolupar les actuacions. Cal
dir que amb l’anterior govern , la Consellera ja estava al cas i el desenllaç ja
estava molt avançat

però el canvi polític obliga a tornar a plantejar-ho. Cal

preveure primer la descontaminació i després l’execució de l’obra
3-La senyora Dolors costa: explica la feina feta els darrers 2 mesos , explica que
segueixen seguim fent diàleg amb els barris amb reunions que van finalitzar el
mes d’octubre amb tots els barris del poble. La finalitat és veure les necessitats i
inquietuds i donar-los suport i solucions allà on es pugui . S’han. recollit més de
60 suggeriments que mirarem de donar resposta abans de la propera reunió.. les
reunions ens permeten planificar les actuacions i eliminar desigualtats en els barris
També estem treballant en la resolució de conflictes en matèria de gossos i
colònies de gats pel que ens hem posat en contacte amb la associació FAD per
iniciar l’esterilització de colònies de gats.
Estem també treballant en els horts urbans com un mitjà de treball de caràcter
social
En matèria de manteniment de la via pública estem treballant amb la brigada i
una empresa externa el MAP atès que els municipi és gran i el personal resulta
insuficient per donar un bon servei .
4- El senyor Jordi Tubau explica de l’àrea d’esports que ja està en licitació el
concurs d’idees per la reforma del pavelló poliesportiu L’objectiu és establir un
procediment de selecció tècnica i posició popular . El termini és de dos mesos per
al finalistes per a la redacció d’un avantprojecte amb maquetes es pretén que l’estiu
es puguin iniciar els treballs executius de l’obra i esperem que es pugui iniciar amb
la reforma del teulat que és el més urgent, no obstant això dependrà de la decisió
tècnica .
9.Varis, precs i preguntes
El senyor Lluis López del grup MES sol·licita si el projecte de municipis del ferro
serà paral·lel amb altres actuacions
En referència a la nova escola, creu que és un problema que cal solucionar i es
brinda en col·laborar en tot el que sigui menester per dur a terme les obres , atès que no cal
perdre de de vista que l’endarreriment també perjudica als nens i nenes de l’escola que es
veuran abocats a un curs lectiu amb unes aules que no compleixen condicions.
En referència a les actuacions a la via pública i instal·lacions municipals , voldríem
saber si s’ha tingut en compte en la planificació les deficiències que en darrer plenari
vàrem posar en coneixement de l’equip de govern , com la pista poliesportiva , la de skate .
En referència al Martinet voldríem saber si hi ha prevista alguna actuació.
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En referència al concurs d’idees sobre la reforma del pavelló

, tenim una bona

feina per fer , i estem d’acord amb que el teulat és el més urgent però que l’actuació
dependrà dels tècnics .
La senyora Núria López del grup municipal de MES demana si està previst l’enllaç entre
Campdevànol i Ripoll pel camí Ral , l’empalma i el Moli de Serradell .
Hem observat que s’ha hagut de fer una actuació a l’entrada al municipi i degut a
l’accident i creiem que els fets ho reclamen, i voldria saber si s’ha fet alguna gestió al
respecte.
En referència al concurs d’idees del pavelló estaria be poder obrir-ho al públic i
als usuaris perquè participi atès que són els usuaris els que coneixien millor les necessitats
El senyor Jaume Garcia del grup d’ERC

demana si en l’actuació al camí ral està previst

tenir alguna subvenció , són conscients de les dificultats però s’ofereix per donar-los
suport ,esmenta que l’anterior legislatura es va aconseguir una subvenció que finalment és
va revocar però que cal continuar insistint
La senyora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP explica que el projecte dels
municipis del ferro li sembla molt bé , però també ens preocupa que s perdin festes i
tradicions populars com al festa dels Elois , pel que sol·licitem que miri de preservar el
patrimoni i les tradicions locals
Voldria saber si finalment l’empresa de Parc d’aventures s’ha ampliat amb una
tirolina
L’alcalde respon a les peticions formulades pels diferents regidors
1- Els municipis del ferro és una actuació en que hi ha municipis que fa molt temps
que hi treballen , però una cosa no treu l’altre, volem la continuïtat i l’extensió
d’aquesta fins al mediterrani , i aquesta voluntat és paral·lela a altres
2- En referència a la Nova Escola, certament la realitat s’ha desbordat, no cada dia es
troba aquesta quantitat de fuel al subsòl, un fuel que prové d’una empresa
pública que va cedir els terrenys a l’ajuntament i que l’ajuntament ha cedit al
departament d’ensenyament , però el que es tracta no es d’establir una guerra, sinó
de buscar solucions, cal que afrontem la realitat i lluitem per poder tirar endavant.
No descarto haver-los de sol·licitar reforç i recolzament. El que no volem és que
la contaminació s’entengui com un problema mediambiental.
La senyora Núria López del grup de MES diu que la sensació d’incertesa es produeix
amb la manca d’informació veraç i oficial. Que caldria poder donar dades concretes i
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propostes tancades d’actuació per tal que la ciutadania entengui quina és la situació real
cal tenir present a més que aquest fet te unes conseqüències per als alumnes que hauran
de treballar en una aula que no compleix condicions , pel que també demanem que
s’expliquin quines mesures s’adoptaran en aquesta àmbit .
3-L’alcalde diu que la informació que l’equip de govern ha tramés és la que
disposa , que cal tenir present l’efecte que el canvi polític representa . S’ha
requerit que se’ns traslladi la documentació certa i per escrit al consistori , però
encara no la tenim . Aquesta setmana ens vàrem trobar amb els tècnics de l’obra
que ens varen explicar la situació però també es cert que de vegades cal tenir la
voluntat política del departament en aquest sentit . Afegeix que tant bon punt
l’ajuntament disposi de la informació certa i veraç els ho traslladaran, però insisteix
que amb l’antiga consellera el tema estava molt avançat i que ara amb el canvi de
govern s’ha aturat ,tot i que la setmana vinent ja ens han emplaçat a una reunió
amb el Departament .
4- En referència a la situació dels alumnes i les inversions a l’antiga escola és
competència dels serveis territorials

de Girona

i la direcció de l’escola.

L’ajuntament s’ha ofert per cedir les sales del centre cívic, però això dependrà de
la voluntat d’altres atès que sembla que la Direcció del centre prefereix la divisió
de l’aula , però tal i com li dic aquesta és una decisió que no en som competents
mes enllà de la voluntat d’oferir solucions.
5-En referència a Martinet , aquesta és una propietat privada. Una activitat que no
estava legalitzada i que tot is els anys que feia que l’ajuntament els ho requeria la
voluntat d’adequar l’espai a l’activitat era molt cara i la propietat ha preferit
tancar-la

. Feia mesos que

s’intentava buscar solucions, però la propietat

finalment va preferir tancar.
6- En referència al que preveuen fer amb el Martinet la propietat, cal tenir present
que es troba en el planejament en un àmbit d’actuació urbanística que no agrada a
la propietat , però que és el que marca el POUM , és un espai que es troba molt
degradat i que obliga a l’ajuntament ha estar-hi a sobre per la seu manteniment
fins que no es desenvolupi ..
La senyor Dolors Costa del grup

CiU respon en referència a la petició de quines

actuacions s’ha adoptat en matèria de seguretat a la nacional , explica que el projecte de
rotonda que la regidora de MES va presentar a foment quan era alcaldessa i sembla que no
va rebre resposta va ser recuperat i tornat a trametre a carreteres per adoptar-lo com a
solució de seguretat, però que a data d’avui tampoc han rebut resposta, però ho tornarem a
reivindicar.
.
7-L’alcalde respon en referència al Camí ral que

passa per la necessitat

de

interconnectar Campdevànol i Ripoll i es cert que hem fet un visita in situ els dos
municipis, vàrem revisar el projecte de la Diputació, atès que
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l’ajuntament de Ripoll ha invertit molt . El gran obstacle és la interconnexió per
carretera i el riu . Hem parlat amb l’ACA i hem anat amb el regidor Jordi Tubau i
estem treballant per veure que podem fer . També este treballant amb vies verdes.
Per tal que el projecte tiri endavant, ara estem pendents de presentar el projecte .
La senyor Núria López del grup de Mes demana si es preveu per salvar el riu la
realització d’una passera
8-L’alcalde respon que foment demana l’aval i l’ACA veu possible un pas
inundable , similar al de Sant Joan, però amb mes risc perquè es troba pròxim a
una resclosa.
9-L’alcalde respon en referència a la petició formulada per la CUP
preservació de les festes locals que hi ha festes que anaven

sobre la

fomentades i

organitzades per entitats i que quan aquestes desapareixen es perden.
L’ajuntament n’ha assumit moltes , però a data d’avui no en pot assumir més , però
també es del parer que les entitats han de treballar per mantenir i fomentar
activitats

populars i de preservació del patrimoni local i que l’ajuntament en

aquesta casos i serà al costat , però cal que siguin les entitats qui ho encapçalin
10-En referencia a la nova tirolina de l’activitat privada d’Estiula aventura, dir-los
que si que disposen d’autorització que va seguir la tramitació oportuna i que la
comissió territorial d’urbanisme va informar favorablement
La senyora Dolors Costa del grup municipal de CiU diu que les actuacions als barris es
planifiquen segons urgència i disponibilitat pressupostària i afegeix que en referència a les
actuacions al teulat de la pista poliesportiva i la possibilitat d’afegir la pestanya al teulat
que en el seu dia es va treure del projecte executiu, el tècnic municipal no creu que sigui
una solució definitiva al problema , no obstant, ho estem estudiant i s’ha demanat
pressupost
El senyor López diu que de vegades els tècnics s’equivoquen , perquè també varen dir que
no era necessària i ara entra aigua
La senyora Dolors Costa del grup de CiU diu que s’han d’acabar d’estudiar la solució . en
referència al Skate, aquest tenia un període de vida útil limitat, pel que hem dement un
pressupost per una nova construcció en fibra de vidra que puja uns 19.000 euros .Estem
pendents veure que podem assumir.
El senyor Lluis López demana que es preveu fer amb la dotació pressupostària de 12.000
de la pista poliesportiva . La regidora Dolors Costa diu que s’està estudiant i que es preveu
poder-ho consultar amb el barri.
El senyor Jaume Garcia demana l’actualització del contingut d e la web
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10. Proposta d’acord d’acceptació de la renúncia d’una regidora del grup municipal de
MES
L'acceptació expressa per part de la Corporació Municipal és simple presa de coneixement per la
mateixa, no podent denegar-se per ella donat el caràcter voluntari i no obligatori del càrrec
representatiu; així doncs, l'acceptació de la renúncia no és un acte disponible per la Corporació en
quant és simple acte de presa de coneixement.
Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit per Na Núria López i Rodríguez
presentat per registre d'entrada amb el nº 143 i data 25.1.2016 en virtut del qual es posen
de manifest les raons que li han dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.
_
Atès que Na Núria López Rodríguez Regidora d'aquest Ajuntament, va prendre
possessió d'aquest càrrec el dia 13.6.2015 després de les eleccions locals celebrades el dia
24.5.2015
_
En compliment dels art. 9.4 RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el ROF,
i 182 LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, el Ple de la Corporació adopta el següent
__
ACORD
_
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament
presentada per Na Núria López i Rodríguez
_
_
SEGON.- Remetre Certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir
la vacant, a judici d'aquesta Corporació, és En / Na Roser Capdevila Caballero següent de
la mateixa llista que el renunciant, i sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent
credencial per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.
_ Assabentats
Intervencions
La regidora Núria López del grup de MES llegeix el seu escrit de comiat amb una
valoració del temps que ha estat a la corporació, que ha estat extens i profitós
El senyor Lluis Lopez del grup de MES dona les gràcies per haver-lo ajudat a conèixer
la dinàmica política municipal i li agraeix la dedicació al poble.
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El senyor Alcalde li dona gracies per tot, li agraeix la fermesa de les teves conviccions
tot i la llunyania de les conviccions d’ambdós i li desitja sort i l’encert en els seus reptes .
Cal dir que tot i les diferències que ens separen , els enfrontaments i les discussions hem
crescut molt aquests anys . Reitera les gràcies i demana disculpes pel que hagi pogut fer
malament.
I sense més assumptes a tractar l’alcalde , el senyor Joan Manso aixeca la sessió en l’hora a
dalt indicada que jo com a secretària en dono fe.

