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 5/2016 de data 28.7.2013
ASSISTENTS:
Alcalde-President
D. Joan Manso Bosoms (CiU)
Regidors
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)
Sergi Colomé Coromina (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)
NO ASSISTENTS:

En la localitat de Campdevànol sent les
20:00 hores del 28.7.2016 es reuneixen en
el saló d’actes de la Casa Consistorial, el
Ple d’aquest Ajuntament en sessió
ORDINÀRIA, prèviament convocada, sota
la Presidència de l’Excm. D. Joan Manso i
Bosoms, amb assistència dels Srs.
Regidors que s’enumeren al marge.
No assisteixen excusant la seva
assistència els Srs. Regidors enumerats al
marge.
La Corporació aquesta assistida per la
secretària interventora la senyora Núria
Charques Grífol que dóna fe de l’acte
d’acord amb la resolució de 26 de juliol
de
2016
del
Director
General
d’administració local.

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 DEL PLE DE 28.7.2016
1er Serveis generals i règim intern
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm. 3 de data 26.5.2016 i la
núm. 4 l’extraordinària i urgent de data 1.6.2016
1.2 Proposta d’aprovació inicial del pla estratègic general municipal 2016-2019
1.3 Proposta d’aprovació inicial de la denominació , re nominació i numeració de
diferents vies públiques així com al seva anotació al nomenclàtor municipal
1.4 Proposta d’aprovació dels festius locals del 2017
1.5 Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord inicial de la dissolució i liquidació
de la Mancomunitat del Ripollès
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1.6 Proposta d’aprovació inicial de l’emblema i manual d’estil d ela Corporació
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
2.1 Donar compte dels informes presentat al MINHAP dels estat d’execució
pressupost , morositat i estat del deute 2016 del 2on trimestre 2016
2.2 Proposta de modificació de l’ordenança de l’escola bressol per al curs 2016-2017
2. 3 Proposta d’aprovació d’adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local
2016
2.4 Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia d’adhesió i signatura del pacte per la
industrial del Ripollès
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon
Rural
3.1 Proposta d’aprovació del plànol de delimitació Llei 5/2003 de mesures de
prevenció d’incendis forestals
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
4.1 Proposta de ratificació de l’aprovació del conveni de col·laboració projecte
estratègic “territori educador. Ens mengem les Valls”
4.2 proposta d’aprovació del conveni itinerànnia
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 Donar compte de la signatura del conveni del Torrent de la Cabana
7.3 Donar compte del informe de la Direcció General de Salut Pública sobre la
compatibilitat de l’activitat docent al solar de Can Ribalaigua
7.4 Donar Comte de la relació de subvencions sol·licitades i atorgades
7.5 Altres assumptes d’interès.
7.6 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è. Mocions
8.1 Moció del grup de MES en defensa del municipalisme
9è .Informació de regidories
10è.Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1er Serveis generals i règim intern
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Vistes les actes de les sessions anteriors corresponents als Plens núm. 3/2016 de data
26.5.2016 i la núm. 4/2016 l’extraordinària i urgent de data 1.6.2016 es proposa al Ple
la seva aprovació.
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S’aprova per unanimitat
1.2 Proposta d’aprovació del pla estratègic general municipal 2016-2019
L’ajuntament de Campdevànol ha elaborat per a la present legislatura un Pla
Estratègic de diferents iniciatives , projectes i actuacions previstes per al 2016-2019.
Amb la voluntat de donar màxima transparència a les actuacions municipals, el pla
estratègic defineix les polítiques públiques, objectius i actuacions i les avalua
mitjançant indicadors, per tal de poder avaluar-ne el seu impacte i millora.
Atesa la voluntat municipal de dotar el pla estratègic municipal 2016-2016 de la
màxima transparència ,
Es proposa al Ple
Primer : Aprovar el pla estratègic municipal 2016-2019
Segon Publicar el present pla a la web municipal per a l’accés i coneixement de tota la
població
S’aprova amb el vot favorable de 7 de CiU, 2 del grup MES , 1 del grup de la CUP
Abstencions : 1 del grup ERC.
Intervencions:
El regidor de CiU Sr Corbatera explica que es dona per tancat l’elaboració del
document del pla estratègic, però la idea és que aquest sigui una eina de treball viva
que permeti mitjançant els seus indicadors d’avaluació la consecució i valoració de les
actuacions fetes . El document es farà arribar als ciutadans per correu i per la web .
El regidor LL. López del grup de MES valora positivament el documents , el fet que
sigui obert i agraeix als regidors la invitació a participar en l’elaboració del document
així com el fet que s’hagin incorporat algunes de les seves aportacions .
El regidor . J . Garcia del grup municipal ERC , valora molt positivament la iniciativa,
però matisa que el seu vot serà d’abstenció, mes com a indicatiu de la voluntat de que
aquest document tingui un efecte real continu de valoració i anàlisi que de critica ala
iniciativa, la seva abstenció només respon a la voluntat de mantenir viu el compromís
de treball del propi pla estratègic.
La regidora M. Baraldés es suma a la valoració positiva d’aquesta forma de treball i
insta i recorda la necessitat que el document sigui viu i obert als ciutadans per la seva
millora i valoració.
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1.3 Proposta d’aprovació inicial de la denominació i numeració de diferents vies
públiques així com al seva anotació al nomenclàtor municipal
Atès que en data 20.7.2016, l’Ajuntament ha decidit iniciar el procediment, amb la
finalitat d’aprovar la denominació, modificació i la re numeració de les vies públiques
que consten en l’annex adjunt pels motius que s’especifiquen en el mateix
Atès que en data 20.7.2016, Secretaria va emetre informe en relació amb la
Legislació aplicable a l’assumpte i el procediment a seguir.
Atès que en data 20.7.2016, mitjançant Provisió d’Alcaldia es van sol·licitar els
informes tècnics en relació amb la procedència i oportunitat de les denominacions,
canvis de denominació i re numeració que consten en l’annex .
Atès l’Informe de Secretaria de data 20.7.2016 el Ple, a proposta de la Comissió
Informativa de 25.7.2016 es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Aprovar la denominació , canvi de nom i numeració que consten en
l’annex, d’acord amb la descripció , motius exposats en el mateix
SEGON. Notificar a l’interessat i/o als seus drethavents, en cas de finament de
la persona ,la nominació o denominació de la via pública.
TERCER. Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats,
empreses i Organismes que puguin resultar afectats [INE, Correus, Registre de la
Propietat, Cadastre,)
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde explica que la present proposta respon a la necessitat de donar nom a noves
vies públiques que ha sorgit amb el desenvolupament urbanístic, concretament a
Niubó i per altre costat a solucionar alguns desajustos existents en alguna via pública.
El treballa va iniciar-se fa anys amb l’aprovació del nomenclàtor oficial de tots els
carres , uns estudi acurat per part de tècnics i arxivers . La proposta segueix les
característiques i criteris aprovats en el document mare, pel que cal entendre-la com
una modificació.
L’alcalde explica resumidament l’annex , l’origen del nom proposat els motius i la
problemàtica que es produïa en alguns casos.
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1.4 Proposta d’aprovació dels festius locals del 2017
En data 23 de juny de 2016 i registre d’entrada 1298 del Departament de Treball ,
afers socials i famílies sol·licita l’adopció de l’acord de Ple d’acord amb l’article 46 del
reial Decret 2001/1983 , de 28 de juliol de l’acord de la declaració dels festius locals per
al 2017.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord
Primer Aprovar els festius locals del municipi de Campdevànol per al 2017 els
següents dies 19 i 20 de setembre de 2017
Segon Notificar el present acord al Departament de Treball , afers socials i famílies i
publicar-ho a la web municipal als efectes oportuns .
S’aprova per unanimitat

1.5. Proposta d’aprovació de la ratificació de l’acord inicial de la dissolució i liquidació
de la Mancomunitat del Ripollès

En data 13 de juny de 2016, l’assemblea de la Mancomunitat Comarcal del Ripollès va
aprovar, entre d’altres, l’acord que es transcriu a continuació
«Acord inicial de dissolució i liquidació de la Mancomunitat del Ripollès
Motivació
En data 18 de juny de 1986 es va constituir la Mancomunitat Comarcal del Ripollès,
publicant-se en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 de maig de
1987. Actualment les entitats locals que la formen són els ajuntaments de Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Campdevànol, Vallfogona del Ripollès, Vidrà i Les Llosses, tal i
com consta inscrit en el Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya.
Les mancomunitat de municipis, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (en endavant
LRSAL), continuen gaudint de la condició d’entitats locals i es configuren com a
instruments que es posen a disposició dels municipis per a l’execució en comú d’obres i
serveis determinats de la seva competència.
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La disposició transitòria onzena de la LRSAL va donar un termini màxim de sis mesos
a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei per tal que les mancomunitats adaptessin
els seus estatuts a l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local en la redacció donada per la LRSAL. D’acord amb aquest article, els
estatuts han de regular l’àmbit territorial de l’entitat, el seu objecte i competència, els
òrgans de govern i recursos, la durada i la resta d’extrems necessaris per al seu
funcionament.
Pel què respecte a l’objecte, el segon paràgraf de la disposició transitòria onzena d ela
LRSAL preveu que les competències de les mancomunitats de municipis estaran
orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis públics que
siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o prestar els
serveis enumerats en els articles 25 i 26 de la Llei de Bases de Règim Local. No obstant,
i atès el què disposa l’article 93 i l’article 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a
Catalunya les Mancomunitats de municipis gestionaran i executaran en comú les obres
i els serveis, en els termes que prevegin els seus estatuts, en virtut de les competències
municipals que aquests ostenten d’acord, també, amb l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i les lleis sectorials catalanes que el desenvolupen.
D’acord amb els estatuts l’objecte de la Mancomunitat es concreta amb els serveis
següents: a) L’Assistència social i sanitària de la comarca; b) La gestió de serveis tècnics
i jurídics; c) Defensa contra la contaminació i gestió de la temàtica del medi ambient; d)
Entreteniment i conservació de les instal·lacions i serveis mancomunats; e) Establiment,
manteniment, conservació i funcionament de centres comarcals en l’àmbit
d’ensenyament, cultura i educació física; f) Extinció d’incendis, col·laborant amb els
Parcs de la Generalitat – Diputació, dins les competències municipals que fixa la
legislació de règim local vigent; h) Foment i millora de les comunicacions,
telecomunicacions i xarxa de transport; i) Guarderia Rural; j) Escorxador comarcal; k)
ordenació urbana; l) Pompes Fúnebres; ll) Promoció cultural i turística; m) Protecció
del paisatge; n) Recollida i eliminació d’escombraries; o) Vigilància i protecció de
persones i béns; p) Gestió per a l’explotació i industrialització dels aprofitaments
forestals.
Vist que en l’actualitat cap dels serveis són realitzats per part de la Mancomunitat es
considera oportú procedir a la seva dissolució i liquidació. L’únic servei que
actualment s’està prestant i que no es troba dins de les competències dels articles 25 i
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local és l’escorxador,
que és gestionat a través d’una empresa de capital mixta.
D’acord amb l’article 26 dels estatuts reguladors de la Mancomunitat per a la
dissolució és precís un acord adoptat per un mínim de dues terceres parts dels
ajuntaments que la formen, amb el quòrum de la meitat més un del nombre legal de
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membres que la componen i haurà de ser sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en
cada un dels ajuntaments que formen la Mancomunitat. D’acord també amb els
estatuts, la dissolució de la mancomunitat, els seus béns, drets i obligacions es
repartiran entre les Corporacions Mancomunades en proporció a les aportacions
assenyalades en els propis estatuts.
En aplicació de l’article 121 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, en la seva redacció
donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, per a procedir a la dissolució de la mancomunitat caldrà seguir el
procediment següent::
a) L’acord de l’assemblea a què fa referència l’apartat segon de l’article 118 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, adoptat per la majoria simple dels assistents.
b) Informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria
d’Administració Local.
c) La ratificació de l’acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat per majoria
absoluta.
Vist allò establert en els articles 48 a 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;
Per tot això, s’emet la següent,
Disposició
L’assemblea de la Mancomunitat del Ripollès resol:
Primer. Iniciar l’expedient de dissolució i liquidació de la Mancomunitat
del Ripollès amb la creació d’una comissió de dissolució i liquidació
formada per tots els membres que de dret formen la Mancomunitat de
Ripollès per tal que, una vegada obtinguda tota la documentació
necessària, es procedeixi a la dissolució i liquidació efectiva de la
Mancomunitat.
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Segon. Trametre la documentació de la comissió creada, juntament amb
aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya als efectes de donar compliment d’allò establert en l’article 121
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.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona per tal que en el termini d’un mes es puguin presentar les
al·legacions, suggeriments, objeccions i/o reclamacions que es considerin
oportunes, en compliment d’allò establert en l’article 26 dels estatuts
reguladors de la Mancomunitat.
Quart. Comunicar aquesta resolució als ajuntaments que formen part de la
Mancomunitat Comarcal del Ripollès per tal que procedeixin a la
ratificació d’aquest acord d’inici d’expedient, sense perjudici que una
vegada obtinguda la documentació i l’informe preceptiu i no vinculant de
la Direcció General d’Administració Local hagin de ratificar l’acord
definitiu de dissolució i liquidació.»

Vist que és d’interès d’aquest ajuntament procedir a la liquidació i dissolució de la
Mancomunitat Comarcal del Ripollès, i atès que la competència per a adoptar aquesta
resolució li correspon al Ple Municipal en virtut d’allò establert en l’article 22.2.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb l’article
121 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;
Per tot això, s’emet la següent
Disposició
El Ple Municipal resol:
Primer. Ratificar l’acord l’expedient de dissolució i liquidació de la Mancomunitat del
Ripollès amb la creació d’una comissió de dissolució i liquidació formada per tots els
membres que de dret formen la Mancomunitat de Ripollès per tal que, una vegada
obtinguda tota la documentació necessària, es procedeixi a la dissolució i liquidació
efectiva de la Mancomunitat.
Segon. Delegar la gestió de publicació dels corresponents anuncis i sol·licituds dels
informes preceptius a la Mancomunitat Comarcal del Ripollès.
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Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Mancomunitat Comarcal del Ripollès pel seu
coneixement i a l’efecte corresponent.

S’aprova amb els vot favorable de 7 de CiU, 1 d’ERC, 1 CUP
Abstencions : 2 de MES
Intervencions
L’alcalde explica que la situació de la present proposta és història , la Mancomunitat
exercia les competències que a data d’avui realitza el CCR, el fet és que de les
competències inicials que realitzava només es manté la de l’escorxador mitjançant una
societat creada en el seu dia per la mancomunitat. Amb el desenvolupament del CCR i
actualment al LRSAL, cal procedir a regularitzar la situació fent desaparèixer la
mancomunitat i reabsorvint la societat pels municipis i privat que en formen part en
accions de participació. Aquesta proposta permet iniciar un procés que ha comportat
per part dels tècnics implicats un esforç de recerca d’una institució que estava
tècnicament exhaurida però no dissolta, una feina que cal agrair-los.
El regidor LL. Lopez del grup MES, diu que la seva abstenció només obeeix al fet que
no han pogut analitzar prou la proposta atès que en varen tenir coneixement en la
comissió informativa.
1.6 Proposta d’aprovació inicial de l’emblema de la Corporació i el seu manual d’estil
L’Ajuntament de Campdevànol és una entitat local de caràcter territorial que es pot
dotar d’un emblema d’acord amb allò disposat a l’article 36.1 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 -TRLMRLC-.
_
L’emblema es defineix com un símbol gràfic distintiu de la Corporació Local, que no
pot consistir en una modificació, deformació o simplificació de l’escut, si bé pot basarse en elements d’aquest, ni pot incloure frases, anagrames, logotips o inscripcions que
puguin induir a confusió amb els d’altres ens o que no responguin a la seva
denominació oficial.
__
Procedeix en aquest sentit adoptar la creació d’un emblema d’aquesta Corporació,
considerant que sembla pertinent dotar-se d’una imatge distintiva més adaptada als
temps actuals com a símbol distintiu més enllà del pròpiament escut institucional ja
adoptat i aprovat en el seu moment. Es proposa explorar una proposta d’element
distintiu, emblema que barregi adequadament el nom del municipi, el nostre passat
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metal·lúrgic, els valors naturals del municipi i la identitat catalana de la nostra
població.
D’acord amb tot això, i amb les disposicions de l’article 36.1 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 -TRLMRLC-, i articles 38 i 42 a 44 del Decret 139/2007, de 26 de
juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de
Catalunya,
Vista la Providència d’Alcaldia de data 25.7.2016, així com l’informe de Secretaria
emès a l’efecte amb data 25.7.2016 sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la memòria justificativa de l’alcaldia sobre la proposta del símbol oficial
d’aquest municipi; en l’exercici de les competències que té atribuïdes en virtut de
l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local LRBRL-, l’article 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal -TRLMRLC- i de règim local de Catalunya, i els articles
42 i 43 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i un cop deliberat l’assumpte en la
Comissió Informativa de data 25.7.2016 es proposa al Ple Municipal el següent
_
ACORD
_
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’emblema del municipi de
Campdevànol , d’acord amb la següent descripció detallada dels seus elements,
disposició i proporcions que s’indiquen en el document adjunt.
_

_
SEGON.- Sotmetre el projecte d’emblema aprovat a tràmit d’informació pública per
termini de trenta dies mitjançant publicació d’anunci al Diari Oficial de la Generalitat,
al Tauler d’Anuncis i la seu electrònica d’aquesta Corporació.
_
TERCER. Un cop transcorregut el termini d’informació pública i resoltes les
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possibles al·legacions, sotmetre a l’aprovació definitiva d’aquest Ple el projecte
d’emblema, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
S’aprova amb 7 vots a favor del grup de CiU
En contra : 2 del grup MES
1 del grup d’ERC
1 del grup de la CUP
Intervencions:
L’alcalde explica que els municipis segon la llei poden disposar de tres tipus de
distintius oficials, l’escut, que en el cas de Campdevànol com be saben alguns regidors
no hi ha consens en la ubicació de la palmera en l’escut amb la Generalitat de
Catalunya que va condir a una pleit per aquest tema i que es va resoldre en la
utilització per part del municipi segons el nostre criteri sense que sigui reconeguda
oficialment, tot i que cal dir que en la descripció si son coincidents . la bandera que en
el cas nostre mai s’ha procedit a la seva aprovació i l’emblema, tema que ara ens ocupa
i que obeeix a la voluntat que està sorgint a molts municipis de dotar-se d’un distintiu
que municipal amb una vessant més actual i moderna.
L’ajuntament ja va provar any enrere de dotar-se d’un emblema amb uns dissenys
que van elaborar artistes i professionals de poble però que no varen acabar per
implantar-se. La present és un disseny realitzat per professionals i creiem que dona
un imatge moderna del poble i característica que permet una identificació i que recull
també el manual d’estil de la corporació amb l’emblema.
El regidor S. Coromina del grup MES , Explica que la proposta entén que ha
representat una despesa per l’ajuntament en el disseny i que s’ha fet la proposta sobre
diverses alternatives que els agradaria haver pogut veure i valorar com segurament
també els agradaria al poble poder-hi participar.
El regidor J. Garcia del grup ERC, exposa que més enllà de la necessitat o no de fer
al despesa i de dotar-se de l’emblema , es del parer que podia haver-se fet un concurs
d’idees com s’ha fet amb el pavelló municipal, amb difusió i participació pública i
crear consens sobre un tema que de ven segur generarà un conflicte ciutadà que no
existia. Aquest és el concepte que nosaltres defensem com a participació ciutadana.
La regidora M. Baraldés del grup de la CUP exposa el mateix criteri que al resta
de regidors de la oposició i esmenta que el seu partit es fonamenta entre altres coses en
la participació ciutadana i que és del parer que era bò i important que els ciutadans
puguéssin escollir l’opció que els semblés més adient com identificació del seu
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municipi. Que hagués estat positiu que els professionals fossin del municipi atès el
coneixement que disposen del terme , la història , la cultura i les tradicions.
L’alcalde respon que aquest no és el primer emblema que es disseny, i que el primer
ja el varen realitzar per gent del municipi i no es va arribar a un consens. Nosaltres som
del parer que s’havia de realitzar per un professional . Nosaltres hem mostrat que
creiem en la participació ciutadana , amb el concurs d’idees, el pla estratègic i les
reunions que fem permanents amb veïns , però en aquest cas creiem que la proposta
era consensuada per l’equip i que no es pot sotmetre totes les iniciatives a un procés
llarg de participació ciutadana. No obstant respecto els seus criteris.
El regidor J. Garcia del grup municipal d’ERC, diu que espera que la seva
intervenció els fes replantejar la proposta per evitar un conflicte ciutadà que a data
d’avui no existeix però que de ben segur es generarà amb aquesta proposta, i entenc
que aquesta voluntat es una actuació partidista d’un grup majoritari.
L’alcalde diu que no es veritat , però que si volia més informació podia haver assistit
a la reunió de la comissió informativa del Ple.
El regidor J. Garcia del grup municipal d’ERC, respon que l’òrgan col.legiat és el
Ple on els grups municipals exposen els seus criteris i opinions.
El regidor S .Corbatera del grup municipal de CiU diu que són un equip de govern
triat pel poble per tal que adopti decisions, i no tot es pot sotmetre a debat popular
perquè impliquen temps i la present proposta es va adoptar per unanimitat en 30
minuts.
La regidora M. Baraldés del grup municipal de la CUP , diu que el tema poder no
és essencial , però si sensible per la població.
El regidor S. Coromina del grup municipal de MES diu que per formació
professional diu que no es pot aprovar un emblema en 30 minuts, i segueixen creient
que hagués estat positiva la participació ciutadana

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 del segon trimestre del 2016 Indicadors de
l'Estat d’execució
A) PMP
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TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2016
En días

Código de Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Entidad

09-17-036-AA-000 Campdevànol

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

7,55

Periodo Medio de
Pago Trimestral *

(6,65)

2,64

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2016
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Campdevànol

2,64

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

B) F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva al final del período
Entidad

Operaciones
Deuda a
con
Factoring Avales
corto
Emisiones
Entidades sin
ejecutados
plazo
de deuda
de
recurso reintegrados
crédito

Con
Otras
Administraciones Total Deuda viva
- operaciones
Públicas
(1) al final del período
de crédito
(FFPP)

09-17-036AA-000
157.533,58 0,00
Campdevànol

1.376.901,15 0,00

0,00

0,00

0,00

1.534.434,73

Total
Corporación 157.533,58 0,00
Local

1.376.901,15 0,00

0,00

0,00

0,00

1.534.434,73

C)
Nivel Deuda Viva
D) ESTAT D’EXECUCIÓ A 30.6.2016

1.534.434,73
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INGRESSOS
Capitol

Denominació

I
II

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i
altre ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

III
IV
V
VII
VIII
IX
TOTALS

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Previsions
inicials

Modificacions

1.057.500,00
42.000,00

II
III
IV
VI
IX
TOTALS

Denominació
Despeses de personal
Despeses corrents en
béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

DIFERÈNCI
A

Drets nets

Ingressos
realiztats

344.047,93
21.831,69

604.516,99

-108.935,08
-20.168,31

1.044,07

370.343,24
293.434,92
12.278,61

124.155,47

-304.152,29
-465.159,28
-1.921,39

371.387,31
293.434,92
12.278,61

457.500,00

12.139,90
480.715,91

469.639,90
480.715,91
80.000,00
3.701.301,01

1.780,00

1.780,00

80.000,00
1.852.388,85

80.000,00
1.126.921,26

1.332.162,51
36.000,00
73.840,57
625.000,00
152.500,00
3.205.665,20

0,00

6.407,99

Estat execució

1.560,32
600,48

494.498,71
293.434,92
12.278,61

Crèdits inicials
Modificacions
986.162,12

Pendent de
cobrament

345.608,25
22.432,17

798.651,00
758.594,20
14.200,00

495.635,81

Recaptació
líquida

948.564,92
21.831,69

2.780,00

80.000,00
3.205.665,20

Devolució
ingressos

1.057.500,00
42.000,00

795.871,00
758.594,20
14.200,00

DESPESES
Capitol
I

Previsions
definitives

1.780,00

3.204,87

Obligacions
Pagaments
nt de
reconegudes
realitzats
despeses
Crèdits totals
986.162,12
457.318,38
456.713,40

44.980,00
33.974,35
410.273,47
495.635,81

1.338.570,50
36.000,00
118.820,57
658.974,35
562.773,47
3.701.301,01

565.972,27
12.744,95
27.003,61
78.202,15
76.913,02
1.218.154,38

543.136,78
12.744,95
26.988,41
75.030,50
76.913,02
1.191.527,06

0,00

0,00

634.234,47

-64.605,80

25,47

80.000,00
1.123.716,39

728.672,46

-467.859,90
-480.715,91
0,00
-1.848.912,16

Pagaments
Pendent de
Estat
líquids
pagament
d'execució
456.713,40
604,98
528.843,74

25,47

543.111,31
12.744,95
26.988,41
75.030,50
76.913,02
1.191.501,59

22.860,96

26.652,79

772.598,23
23.255,05
91.816,96
580.772,20
485.860,45
2.483.146,63

3.179,40

-67.785,20

702.019,67

634.234,47

15,20
3.171,65

Assabentats
Intervencions
L’alcalde explica que la present és fer-los coneixedors de l’estat de la situació
econòmica de l’ajuntament tal i com es va fent els darrers temps. Que continua tenint
una molt bona situació.
El regidor LL. López del grup municipal de MES, felicita el personal de l’ajuntament
per la feina feta , en una situació general que cada vegada resulta més complicat el
tema comptable.

2.2 Proposta de modificació de l’ordenança de l’escola bressol per al curs 2016-2017
Per Providència de l’Alcaldia de data 07.07.2016, s’ha resolt iniciar expedient
administratiu de modificació parcial de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la
Taxa per la prestació del servei per la prestació del servei de la llar d’infants de
Campdevànol per al curs 2016-2017
S’ha donat compliment a la mateixa, i s’ha redactat la Proposta de modificació parcial
de l’esmentada Ordenança fiscal en els termes sol·licitats i s’ha incorporat el
corresponent informe tècnic en el qual es conclou el procediment i documentació que
ha d’integrar el present expedient.
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En la seva virtut, aquesta Alcaldia assumint els continguts de l’expedient tramitat,
proposa a l Ple l’aprovació del següent
1. APROVAR provisionalment la modificació PARCIAL de l’Ordenança Fiscals què
s’especifica l’annex d’aquest acord següent:
ORDENANÇA FISCAL
Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per utilització dels serveis de l’escola
d’infants municipal
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de l’ ordenança
modificada, al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en
resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o
reclamacions.
3. PUBLICAR l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia de la seva publicació en el BOP,
començarà a aplicar-se en el curs 2015-2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
4. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret
94/1995, de 21 de febrer.

Ordenança Fiscal núm. 6. Reguladora de l’Impost sobre l’increment dels terrenys de
Naturalesa Urbana
•

Es modifica el redactat de l’apartat A) de l’Article 4t, quota tributaria quedant
de forma següent:
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1. Matrícula per curs i nen
2. Quota mensual per nen
3. Quota de material per curs
4. Servei mensual de menjador
5. Servei de menjador esporàdic, per dia
6. Pel servei d’acollida de 7.45 a 9.00 hores, al mes
7. Pel servei d’acollida de 17.00 a 18.00 hores, al mes
8. Pel servei d’acollida esporàdic, per hora
9. Per l’atenció i servei de llar d’infants per alumnes no matriculats,
per dia

125,00 €
185,00 €
50,00 €
90,00 €
7,50 €
15,00 €
15,00 €
3,00 €
15.00 €

•

S’anul·len els apartats E) i F) de l’article 47, quota tributària. Passant els
apartats G) i H) a ser E) i F)

•

Es modifica el punt 1 de l’article 5è, beneficis fiscals pel següents:
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 24,33%, el que representa una quota d’atenció mensual de 140,00
€.

S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que un any més cal fer front a una realitat poblacional i
demogràfica, la baixa natalitat que ha fet passar des que vaig entrar a l’ajuntament de
74 alumnes a 34. Com els darrers anys, i en concret el darrer, l’ajuntament continua
apostant per aquest servei com una prioritat municipal, mantindrà el personal
existent i continuarà amb la promoció de polítiques de servei que incentivin la
matriculació de nens d’altres municipis , per la nostra proposta educativa i de servei.
La proposta es centra en oferir una ampliació del servei de 1 de setembre a 31 de juliol,
obrir la possibilitat d’assistència puntual d’alumnes i els conveni de col.laboració amb
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altres municipis que porten els seus infants a la llar per tal que subvencionin els seus
alumnes igual que ho fa Gombrèn i Campdevànol amb els seus. Les pèrdues per
aquest any de l’escola bressol representen uns 105 mil euros anuals , però és una
aporta que creiem necessària .
El regidor LL. López del grup municipal de MES, diu que la baixa natalitat és un
fet que no està en les nostres mans però que estem contents que es mantingui tot el
personal i que les mesures adoptades siguin amb consens amb la direcció del centre .
proposa que l’ajuntament de cara al proper curs promoguin una proposat educativa
pionera de 0 a 16 anys que fomenti un model educatiu fonamental que tingui com eix
principal la promoció de l’educació dels infants i joves perquè aquesta és la única via
per assegurar-los el futur i evitar que aquesta joves siguin futurs usuaris del serveis
socials.
El regidor J Garcia del grup municipal d’ERC comenta que el su vot serà favorable
i que es troben satisfets en que l’ajuntament mantingui les 5 professionals de l’escola
atès que l’escola bressol ha estat sempre per el seu grup municipal una prioritat per
obtenir un bon retorn dels futurs ciutadans.
La regidora M. Baraldés del grup municipal de la CUP, es mostra satisfeta amb la
proposta i demana si s’ha previst fer una bona difusió del servei de l’escola i demana si
es produeix fuga de nadons de Campdevànol a altres municipis
L’alcalde respon que agraeix a tots la seva voluntat i participació i els insta a
continuar treballant conjuntament. En referència a la campanya diu que l’ajuntament
sempre envia una carta de felicitació als nadons del poble i els informa sobre la llar,
també es fa un díptic u la jornada de portes obertes però que no descarten emprendre
altres mitjans que potenciïn col·laboracions amb altres municipis com el cas de
Gombrèn. Diu que en principi no és produeixen fugues, excepte situacions
excepcionals, però que en principi el projecte preveu poder fer de la llar d’infants de
Campdevànol un referents que incentivi l’efecte invers

2.3 Proposta d’aprovació d’adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local
2016
Vist el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona en
que s’estableix un pla extraordinari d’assistència financera local per al 2016 .
Ates els deute de la Generalitat de Catalunya amb l’ajuntament de Campdevànol
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Que l'Ajuntament de Campdevànol s'adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Girona un pagament per import de 29.645,68 euros, per compte
dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen
tot seguit:

Nº Doc.Pres

NºDoc.FI

C.Gestor

Pos.Press

Import
net

Concepte

651068466

5000310165

GO03

D/464000100/ 11.858,27
7130/0000
€

PUOSC
20142015
MANTENIMEN
T PAGAMENT
40%

651076842

5000355692

GO03

D/464000100/ 17.787,41
7130/0042
€

PUOSC
manteniment
2015
bestreta
60%

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat,
l'Ajuntament de Campdevànol transmet els drets de cobrament dels esmentats
crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del
deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que la present proposta és d’un conveni establert entre la generalitat
i la diputació per tal que la Diputació pugui avançar els deutes que te amb els
ajuntaments i ajudi a millorar-los la seva tresoreria. Deute que la Generalitat passarà
a tenir amb la Diputació i algun dia li liquidarà.
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2.4 Proposta de ratificació del Decret d’alcaldia d’adhesió i signatura del pacte per la
industrial del Ripollès
En data 22 de juliol de 2016 l’alcaldia mitjançant decret va adherir-se i va signar el
pacte que es transcriu literal a continuació:
Antecedents
Tradicionalment la indústria ha estat el sector locomotor de l’economia ripollesa. L’anàlisi de
l’estructura del PIB a la comarca posa de manifest que actualment el sector industrial és el
segon sector en importància, representa el 32% del PIB, amb un pes dominant del subsector
industrial del metall, la maquinaria i el sector elèctric.
Actualment, però, ha perdut pes en l’economia en detriment d’altres sectors, principalment el
de serveis. Aquesta tendència també afecta de forma generalitzada a Catalunya. Entre 1996 i el
2016, el percentatge d’ocupats a la industria ha passat del 43,8% al 22,26%, i aquesta xifra
encara està per sobre de la mitjana catalana que es situa en un 18,7%.
No obstant, la industria és la branca productiva on s’obtenen majors increments de
productivitat, una ocupació més estable, amb una taxa de temporalitat inferior al conjunt de
l’economia i amb millors condicions laborals.
El sector industrial amb més pes a la comarca és el metall-mecànic, que es caracteritza per la
presència de grans empreses que es poden qualificar com tractores, amb més de 250 treballadors,
i de les que depenen molts tallers auxiliars i subcontractació de tot tipus.
Tot i això, la tradició industrial dels nostres treballadors i la seva capacitat d’adaptació, ens
permet plantejar la diversificació industrial com una alternativa de creixement de la indústria a
la nostra comarca
La Fundació Eduard Soler, a través del Centre de Formació, ha de jugar un paper clau en la
millora de la qualificació professional del capital humà de la indústria del Ripollès i a través del
seu Centre Tecnològic s'ha d’erigir en centre de referència de serveis tecnològics a les empreses
industrials del Ripollès.
D’altra banda, l’estreta col·laboració amb la Universitat de Vic, com a centre universitari de
referència, ens permet plantejar-nos un futur amb unes bones perspectives pel que fa a les
relacions i les sinergies universitat-empresa.
I amb la voluntat de mantenir i incrementar el pes específic del sector industrial al Ripollès, i el
pes del seu PIB dins el PIB comarcal i dins el PIB del país,
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Diferents municipis del Ripollès i entitats privades de desenvolupament industrial i de
l’emprenedoria de la Comarca i de Girona , han mostrat la necessitat d’adoptar compromisos
per impulsar el sector econòmic industrial de la comarcal del Ripollès.
Atesa la voluntat de tots, Manifesten la voluntat d' adoptar uns compromisos per impulsar el
sector econòmic de la industria a la comarca del Ripollès.
Fonaments de dret
 Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, sobre els convenis de col·laboració.
 Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir convenis o
consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar
fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
D’acord amb l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
D’acord amb l’exposat RESOLC
Primer Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Campdevànol al Pacte per la indústria al Ripollès
Segon Aprovar i signar el Pacte i els compromisos assumits en el mateix
Tercer Ratificar el present decret en el proper Ple municipal que es celebri
Es proposa al Ple
Primer Ratificar la present resolució
Segon Assumir els compromisos assumits en el Pacte signat
S’aprova per unanimitat
Intervencions
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L’alcalde explica que el pacte pretén la reindustrialització , que sorgeix d’una
iniciativa dels 5 municipi més grans del Ripollès per tal de captar teixit industrial
com a font de riquesa , a més d’altres que darrerament s’havien impulsat com el
turisme o la cultura. Esmenat que Campdevànol ha tingut sort de disposar de sol
industrial i que recentment s’està desenvolupament, i que el nostre entorn i atur
comparat amb altres comarques és positiu però cal continuar treballant .
El regidor LL. López del grup municipal de MES diu que veuen positiva la iniciativa
i es posen al costat per tal de col.laborar en el que estimin oportú, només volen fer un
incís en el sentit que l’ajuntament també podria adoptar mesures per als petits
comerciants o per situacions excepcionals d’aquest comés el cas recent d’algú que s’ha
vist abocat a tancar perquè va patir un incendi al seu local.

3er Serveis d’esports , seguretat ciutadana ,medi Ambient, Sostenibilitat i mon
Rural
3.1 Proposta d’aprovació del plànol de delimitació
prevenció d’incendis forestals

Llei 5/2003 de mesures de

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
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La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Campdevànol” que ha realitzat el Consell Comarcal
del Ripollès a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un
cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han
de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges
de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les
franges de protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
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urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han
d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la
Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de
l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que la proposta és una imposició e compliment normatiu de la Llei
2/2003, i que la diputació i el Consell Comarcal han elaborat la tasca tècnica pels
municipis de la comarca que ho han sol.licita. És cert, que poder la comarca no es
troba en una situació de risc elevat ates el clima i l’estructura urbanística però és una
mesura d’obligat compliment

4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
4.1 Proposta de ratificació de l’aprovació del conveni de col·laboració
estratègic “territori educador. Ens mengem les Valls”

projecte

Aprovació del conveni de col·laboració per a l’execució del projecte estratègic
“Territori Educador. Ens mengem les Valls”, en el marc del programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2010
Antecedents
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Vista la Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups
d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l’any 2016.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Campdevànol d’iniciar l’execució del projecte
“Territori Educador. Ens mengen les Valls”, destinat a la promoció d’una nova cultura
d’alimentació sana, de qualitat i de proximitat en la població local a través de l’escola.
Atès que l’objectiu del projecte, coordinat per l’Associació per a la Gestió del Programa
Leader Ripollès Ges Bisaura, és establir un marc de col·laboració entre les entitats
signants per regular la participació en l’execució, desenvolupament, confirmació i
cofinançament del projecte durant l’anualitat 2016.

Fonaments jurídics
 Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, sobre els convenis de col·laboració.
 Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir convenis
o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb la finalitat
d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar el conveni de col·laboració per a l’execució del projecte estratègic
“Territori Educador. Ens mengem les Valls”, en el marc del programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
2. Aprovar la despesa que comporta l’aprovació d’aquest conveni, que ascendeix a un
import de 555,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334.48001 del
vigent pressupost.
Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de Ple que es celebri
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S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que la proposta va sorgir de les iniciatives de les direccions escolars
i que nosaltres vàrem estimar molt oportunes ,. El projecte promou el consum dels
productes de KM 0 , els de proximitat i altres mesures d’educació alimentària , de
consum responsable i de protecció del medi ambient
El regidor LL. López del grup municipal de MES, diu que el projecte els sembla molt
positiu i proposa anar més enllà i establir un conveni amb Aigües de Ribes per al
subministrament d’aigua a l’escola per tal d’evitar el consum de la fonst del pati que
està en força mal estat i te tubs de plom o ferro.
L’alcalde respon que l’emplaça a treballar sobre aquest tema.
4.2 Proposta d’aprovació del conveni de Xarxa de senders itinerànnia
Fets
El Consell Comarcal del Ripollès i l’agència de desenvolupament del Ripollès
conjuntament amb els municipis interessats de la comarca han iniciat diverses
accions de promoció turística com la promoció i comercialització del projecte de xarxa
de senders itinerànnia.
La xarxa de senders itinerànnia és un producte turístic que te per objecte la promoció
turística de les comarques del ripollès, garrotxa i l’Alt Empordà per l’impuls d’un
turisme sostenible , responsable i de qualitat en aquest territoris, així com el
manteniment i millora de la Xarxa de senders intinerànnia , una infraestructura
directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris , l’acció de
promoció turística i de difusió del patrimoni cultural i natural del Ripollès, amb
l’objectiu d’incrementar en nombre de visitants a la comarca.
El cost de les actuacions per a l’any 2016 per a l’ajuntament de Campdevànol és de
540,68 euros que correspon al 30% de la recaptació obtinguda per el municipi durant
el 2014 en concepte de taxa turística que caldrà liquidar abans d e 30 de setembre de
2016
Fonaments de dret
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim local
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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
Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya.

D’acord amb l’ exposat , es proposa al Ple
Primer : Aprovar l’adhesió al projecte de “ Xarxa de senders itinerànnia per al 2016 de
l’ajuntament de Campdevànol
Segon Aprovar el conveni entre l’ajuntament de Campdevànol , Consell Comarcal
del Ripollès i Agència de desenvolupament del Ripollès
Tercer Ordenar la retenció de crèdit a la partida 46701.943 – “quotes de diferents
consorcis “i institucions per import de 540,68 euros.
Quart Autoritzar a la senyora Dolors Costa Martínez per la signatura del conveni i
tants documents sigui menester per la consecució del present acord.
Cinquè . Notificar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès i a l’agència de
Ripollès desenvolupament als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
Intervencions
L’alcalde explica que la taxa turística i la seva evolució al municipi atès que
Campdevànol és el 5e municipi amb més ocupació hotelera de la Comarca generà uns
ingressos d’uns 6000 euros anuals que percep el municipi directament atès que la
normativa estableix que els municipis amb ingresso per aquest concepte siguin
superiors als 6000 euros anuals seran ingressats a l’ajuntament i els que estiguin per
sota els percebrà el CCR .
Els municipis amb major ocupació i ingressos superiors als 6000 euros no estimaven
oportú ni equitatiu l’ingrés al projecte turístic íntegrament, pel que es av establir un
conveni d’aportació de cada un d’aquest municipis de mutu acord.
A Campdevànol li correspon una aportació 540,euros, però es cert que per diferents
motius els ingressos per l’any 2016 es situaran per sota els 6000 euros l’ingrés a serà
integra al CCR per normativa.
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L’alcalde respon que l’emplaça a treballar sobre aquest tema
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.
04/07/2016
07/07/2016
07/07/2016
08/07/2016
08/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
11/07/2016
12/07/2016
12/07/2016
12/07/2016
12/07/2016
13/07/2016

13/07/2016

13/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
11/07/2016
14/07/2016
14/07/2016

Acceptació renúncia de la concessió d’un nínxol.
Advertiment de revocació d’una llicència del mercat.
Acord del Casal d’estiu, proposta de bonificació.
Relatiu d’una baixa d’ofici del padró municipal d’habitants.
Requeriment per l’esmena d’una sol·licitud de llicencia d’obres.
Requeriment del perfeccionament i correcció de la comunicació d’una
activitat bar-restaurant.
Adjudicació servei d’inspecció periòdica d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió (semàfors).
Arxiu de l’expedient d’ordre execució per a la neteja de la vegetació d’un
solar situat a la avinguda estació número 14.
Relatiu a la pròrroga del termini d’inici d’unes obres per a l’obertura de
cala per a la instal·lació d’una presa de xarxa de gas.
Relatiu a una llicencia urbanística per a l’instal·lació per a l’obertura de
cales per a la instal·lació d’una presa de gas.
Relatiu a una llicència urbanística per a la legalització d’un camí.
Acord d’exempció d’impost de vehicles.
Relatiu a concessió de dret funeraris temporal nínxol 166, pis 5è, de la via
de la Sagrada Família.
Acord baix impost de vehicles.
Vista a la resolució del concurs Unitari per a la qual se li adjudica en
propietat la plaçà de secretari interventor de l’ajuntament de
Campdevànol.
Vista a la resolució del concurs Unitari per a la qual se li adjudica en
propietat la plaçà de secretari interventor de l’ajuntament de
Campdevànol.
Sanció segons el reglament de trànsit de vehicles de motor.
Delegació de les funcions de secretaria intervenció.
Assabentat comunicació d’una activitat ramadera per autoconsum.
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries.
Aprovació del conveni de col·laboració per a l’execució del projecte
estratègic “Territori Ecuador. Ens mengem les Valls.”
Sol·licitud de subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
de l’organisme autònom de la diputació de Girona.
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14/07/2016

Acceptació renúncia d’una llicència d’obres.

7.2 Donar compte de la signatura del Conveni del torrent de la cabana
L’alcalde informa sobre el contingut del conveni i explica els acords més importants
1- Deixar clar que el conveni regula la situació al terme municipal de
Campdevànol, però cal dir que sembla que l’ajuntament de les Llosses vol
adoptar el reglament i la voluntat d’acord i termes amb els seus propietaris.
2- L’autorització dels propietaris per accedir a les seves propietats i senyalitzar
3- Autorització per aplicar el reglament dins les seves propietats i l’autorització
explicita per accedir-hi
4- L’ajuntament ha assumit el compromís de dotar-se d’un agent més per la seva
protecció
5- Realitzar un estudi sobre la contractació d’una assegurança i informar dels
ingressos del pàrquing de la Font del Querol
6- Les obligacions del privats es centren en autoritzar la senyalització i l’accés a
l’ajuntament i al manteniment dels usos existents propis que no generin una
explotació fora dels usos existents ( comercials, turístics .... )situació que
produiria la derogació del conveni.
L’alcalde aprofita per agrair la voluntat de les propietats per arribar a acords i vol
recordar la necessitat de precisar la propietat privada dels gorgs i dels termes
municipal.
El regidor LL. López del grup municipal de MES exposa :
1- L’ajuntament hauria de fugir clàusules de renovació automàtica .
2- Voldria aclariments sobre la clàusula d’estudi d’una assegurança de risc i
voldríem saber el cost que això suposa.
El regidor J. Garcia del grup municipal d’ERC exposa :
1- Voldria saber quina responsabilitat assumeix l’ajuntament
2- Explicacions sobre “ les despeses seran analitzades així com els ingressos de
l’aparcament de la Font del Querol”
3- Demana si ja està finalitzada la compra del Font del Querol
La regidora M. Baraldés del grup municipal de la CUP exposa :
1- Reitera les qüestions plantejades per la resta de grups municipals
2- Sol.licita es sigui curós amb les places habilitades i els límits ala font del Querol
3- Que es sigui curós amb el nombre de places autoritzades a Estiulaventura
4- Fer constar que s’ha aparcat al polígon de Niubó i es va dir que no permetria
5- Demana quantes places hi ha concretament autoritzades a al Font
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L’alcalde respon a les qüestions plantejades
1- En referència a l’estudi de l’assegurança i la responsabilitat , està en fase
d’estudi perquè la normativa no és clara , atès que al llera dels rius es propietat
de l’ACA i està en domini públic .
2- L’ajuntament i en virtut de la transparència que ha governat tot el procés no te
inconvenient en informar a les propietats sobre els ingressos de l’aparcament .
3- Aquest any ja s’ha procedit a la contractació d’un suport policial/vigilant i
disposem del suport del Mossos per actuacions en la seva zona de competència.
Dir que aquest diumenge , jo he estat present amb el desplegament de les
mesures de contenció i que ha estat força positiu . la idea és fer baixar els
vehicles a l’aparcament de l’estació i evitar que accedeixin a la carretera quan el
pàrquing ja està cobert . Niubó està tancat i els Mossos treballen en aquesta
part atès que el polígon no està recepcionat i està en zona d’influència de
carreteres és competència del seu cos.
El regidor S. Coromina del grup municipal de MES , diu que davant de la residència
aparquen cotxes en una zona pròxima uns dipòsits. I que quan l’aparcament està ple
els coxes giren en la mateixa carretera amb el perill que comporta.
L’alcalde diu que els actuacions que s’estan duent a terme ho tenen present i estem
treballant en aquest sentit , amb Mossos per evitar aquestes situacions atès que afectes
una carretera de competència no local.
L’alcalde respon a la regidora Baraldés de la CUP que en aquest moment no disposa
del nombre concret de places i informa que el polígon de Niubó no està recepcionat ,
però que no obstant hi ha una línia de 20 metres d’influència de carreteres en la que no
disposem de potestat per actuar.

L’alcalde respon al regidor Gracia d’ERC, que si, que la Font del Querol ja està inscrita
al registre de la propietat a nom de l’ajuntament.

7.3 Donar compte del informe de la Direcció General de Salut Pública
compatibilitat de l’activitat docent al Solar de Can Ribalaigua

sobre la

L’alcalde informa sobre la notificació del informe de salut pública que s’ha rebut
aquesta setmana que aconsella no ubicar la nova escola tot i la seva descontaminació
en el solar previst.
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L’alcalde demana disculpes per haver-se deixat portar per la il·lusió de la reunió a
Palau de la Generalitat amb els diversos responsables dels 4 departaments afectats i
que ha resultat un cop rebut el informe contrari a la percepció.

Cal dir que el informe , breu, no estableix la incompatibilitat, sinó que aconsella atès el
grau de sensibilitat del col.lectiu( infants )no executar-les obres tot i que es
descontaminin el solar tal i com preveu l’informe tècnic i es fonamenta en un principi
de prudència ja que l’abast de la contaminació no es pot saber amb certesa.
Vista la situació que aquest fet planteja ara l’ajuntament te dos fronts oberts
1- On ubicar la construcció de l’escola atès que el departament ha ratificat la seva
voluntat de construir el centre
2- A)Neteja el solar de contaminació i B) obrir la via d’investigació i licitació per
esbrinar el responsable de la contaminació i que haurà d’assumir el cost.
L’ajuntament te com prioritat la neteja del solar, amb un cost estimat d’un
milió d’euros , absolutament inassumibles per el pressupost municipal , però
també te obert el front amb la propietat que va li va transferir el solar atès que
ho va fer lliure càrrecs i vicis ocults.
3- Cal dir que la Generalitat i els seus Departament implicats estan disposats a
arribar acords i jo els insto a treballar conjuntament a vostès i els seus grups
parlamentaris.
4- L’ajuntament vist el informe de salut descarta absolutament l’emplaçament i el
criteri de la comissió de l’escola amb qui ja ens hem reunit és del mateix parer.
Ens hem emplaçat a una nova reunió el proper mes d’octubre
5- Cal dir que aquest és segurament el problema més gran que ha tingut aquest
consistori en els darrers 30 anys i que amb certesa no acabarà amb aquesta
legislatura, pels que els torno a demanar que treballem plegats i els agraeixo la
col.laboració rebuda fins a la present.
El regidor Ll. López del grup de MES cedeix el torn de paraula a la regidora Baraldés
de la CUP que exposa
1- Que desitja que el fet de treballar plegats i que la Generalitat tingui la voluntat
d’arribar a acords , no impliqui que l’empresa Comforsa quedi deslliurada de la
seva responsabilitat. Crec que l’ ACA i Medi ambient a través dels nostre grups
parlamentaris li haurien
d’exigir responsabilitats i caldria repercutir-li
responsabilitats.
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L’alcalde que no pot dir qui va contaminar el subsòl , si que sap que el 2003
l’ajuntament va rebre un solar lliure de càrregues i vicis ocults i que aquesta no ha estat
la veritat i que el que és prioritari és buscar solucions.
El regidor J Garcia del grup d’ERC , diu que no cal que demani disculpes però li
agraeix que ho faci, és una mostra de la seva honestetat amb els fets. El seu parer es
d’esperar l’evolució del fets exposats per l’alcalde, i nosaltres estarem al seu costat , al
costat del poble i només demanem que miri de donar la màxima celeritat com a
mínim al tema de la descontaminació .
El regidor Ll. López del grup de MES diu que no cal que es disculpi per la seva il·lusió
i optimisme i diu que està d’acord que l’ajuntament te dos problemes , la nova
ubicació de l’escola que seria bo que al ple del mes d’octubre es pugui donar
explicacions sobre la descontaminació dels subsòl
Per altre banda caldrà que els nostre representants parlamentaris treballin per poder
solucions el problema del finançament de la descontaminació atès que 1. Milió d’euros
són del tot inassumibles per el pressupost municipal .
Per altre banda , dir-los que nosaltres estem plenament d’acord amb una nova ubicació
de l’escola.
L’alcalde diu que poder és massa transparent i que explica la reunió a Palau de la
generalitat en que va entendre la preocupació i abast de l’assumpte atesa l’assistència
d’importants responsables polítics de diferents departaments a la reunió
S’insten a treballar conjuntament.

7.4 Donar compte del seguiment de subvencions sol·licitades i atorgades
CCR
convocatòria
FEDER eixos 4 i 6

actuació
construcció centre educació
ambiental
Fons cooperció econòmica
comarcal
Fons cooperció econòmica
comarcal

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

14/06/2016 221.657,04 € 107.925,51 €
1.000,00 €
3.576,58 €

import
ajuntam

data
concessió

termini
justificació
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Diputació
term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

data
concessió

convocatòria

actuació

BOP 16/01/2016, membres
XSLPE

comercial i empresarial del sector
metal·lúrgic

Dipsalut Pm01p

dinamització parcs urbans
saludables

26/01/2016

440,00 € 02/02/2016

Dipsalut Pt09

salubritat sorreres infantils

25/01/2016

36,00 € 02/02/2016

Dipsalut Pt04

avaluació i control aigua de
l'aixeta del consumidor

25/01/2016

Dipsalut Pt02

control legionel.losi instal.lacions
baix risc de transmissió

25/01/2016

384,00 € 04/02/2016

25/01/2016

02/02/2016

Dipsalut Pt01
BOP 16/02/2016, concerts
música de cobla
BOP 17/02/2016, organització
d’esdeveniments de caràcter
firal
BOP 15/02/2016, fons de
cooperació econòmica i
cultural

11/02/2016

11/02/2016

3.000,00 €

2.000,00 €

control legionel.losi instal.lacions
alt risc de transmissió
concert “La veu de la Cobla"
Orquestra Costa Brava, de
Palafrugell

26/02/2016

19/02/2016

2.900,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

biennal del metall

30/04/2016

15/04/2016

15.500,00 €

7.750,00 €

1.500,00 €

15/03/2016

14/03/2016

99.118,35 €

44.509,00 €

44.509,00 €

15/04/2016

15/04/2016

1.825,16 €

1.750,00 €

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Pavimentació carrers i activitats
culturals
Comptabilitat i gestió
subministres energètics
municipals

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Millora de la eficiència energètica
del sistema d’enllumenat públic

15/04/2016

11/04/2016

11.180,40 €

10.000,00 €

BOP 23/02/2016, actuacions en
camins rurals i matèria forestal
BOP 24/02/2016, activitats
culturals
BOP 02/03/2016, restauració i
conservació d’immobles
d’interès patrimonial

tallada d'arbres i estassada
sotabosc i sega de vegetació

15/03/2016

14/03/2016

9.976,46 €

8.978,81 €

"A Campdevànol no fan res"

15/04/2016

14/04/2016

9.700,00 €

5.000,00 €

Molí Gros 2a. fase i definitiva
L'últim moliner de Campdevànol:
Un viatge per la història del Molí
Gros

22/03/2016

22/03/2016

62.500,20 €

50.000,00 €

29/04/2016

08/04/2016

6.000,00 €

3.000,00 €

cursa comte Arnau
piscines ús públic municipals i
privades
inclusió social infants situació de
risc

15/04/2015

15/04/2015

6.000,00 €

1.500,00 €

11/05/2016

11/05/2016

3.500,00 €

3.500,00 €

27/05/2016

09/05/2016

1.686,29 €

1.686,29 €

30/04/2016

29/04/2016

181.442,84 €

112.464,57 €

FEDER eixos 4 i 6

accés a les noves tecnologies
millora enllumenat barris Roser i
Raval
construcció centre educació
ambiental

30/04/2016

29/04/2016

221.657,04 €

137.390,73 €

FEDER eixos 4 i 6

caldera de biomassa al pavelló

30/04/2016

29/04/2016

161.479,44 €

104.404,81 €

Dipsalut Pm08p
BOP 10/05/2016, mesures de
seguretat equipaments

Programa "Sigues tu"

16/07/2016

01/06/2016

Pavimentació rocòdrom

31/05/2016

31/05/2016

14.150,95 €

8.000,00 €

Dipsalut Pt10

Control de plagues

14/07/2016

6.169,72 €

4.935,77 €

BOP 21/03/2016,publicacions
interès local
BOP 08/03/2016, promoció i
foment de l’activitat
fisicoesportiva
Dipsalut Pt05 i Pt06
BOP 12/04/2016, infants en
situació de risc
BOP 28/04/2016, accés noves
tecnologies
FEDER eixos 4 i 6

2.000,00 €

1.000,00 € 15/03/2016

termini
justificació
30/10/2016

1.450,00 € 12/04/2016 RENUNCIEM

14.000,00 € 15/06/2016

30/11/2016

54.609,35 €

5.089,65 €

4.886,81 € 21/06/2016

30/11/2016

15.000,00 €

47.500,20 € 31/05/2016

30/11/2016

956,29 €

5.043,71 € 31/05/2016

30/09/2016

27/04/2016

Generalitat
RESOLUCIÓ CLT/641/2016, de 26 de
febrer, cultura popular i tradicional L'últim molí maquiler
RESOLUCIÓ CLT/910/2016, de 26 de
febrer, patrimoni cultural
Béns mobles molí gros
DECRET 273/2016, de 12 de juliol,
POUM reparacions, manteniment i
conservació

12/09/2016

RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7
de juliol, programes de suport al
desenvolupament local

09/09/2016

18/04/2016 18/04/2016 15.125,00 €

7.562,50 €

2.225,00 €

25/04/2016 25/04/2016 15.125,00 €

7.562,50 €

0,00 €

12.900,00 €
DENEGADA

UUEE

convocatòria
ERASMUS +
POCTEFA

actuació
intercanvi de joves

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit
25.296,00 €
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7.5 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8 Mocions
8.1 Moció que presenta el grup municipal de MES, Moviment d’Esquerres en defensa
del municipalisme a Catalunya
Catalunya és un país articulat al voltant de les seves ciutats i pobles, una xarxa de
municipis socialment i territorialment equilibrada, connectada amb Europa i amb una
mirada d’abast local però també global. El país, doncs, es fa de baix a dalt i troba en el
municipi la seva primera construcció col·lectiva, el primer esglaó de la democràcia.
En termes pràctics, a més, la proximitat del govern local permet conèixer i diagnosticar
molt bé els problemes de la ciutadania, i amb les eines adequades, el nivell de resolució
d’aquests problemes pot ser notablement elevat.
Partint d’això, les administracions municipals necessiten capacitar-se molt més per tal
d’obtenir els instruments necessaris per transformar el rostre, tant físic com social, de la
seva localitat.
En aquest sentit, en el procés constituent cap a la nova Catalunya – Estat, el
municipalisme hi ha de tenir un paper cabdal. És útil, doncs que el nostre municipi es
posicioni a favor de les següents propostes d’ACORD:
1. Exigir a les Corts Generals la supressió immediata de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL).
2. Instar al Parlament de Catalunya que treballi per a què les administracions locals
arribin a gestionar, almenys, el 25% de la despesa pública total; així com augmentar el
nombre de competències per als municipis.
3. Instar al Parlament de Catalunya a incentivar la cooperació, coordinant i
mancomunant serveis entre municipis, preservant la identitat de les nostres viles i
ciutats i posant en valor les entitats submunicipals com els barris o districtes.
4. Instar al Parlament de Catalunya a confeccionar, conjuntament amb els municipis
interessats, Plans “Barris 2020” amb vocació transformadora en els camps social i
cultural, i amb l’objectiu de combatre les desigualtats i de dignificar els barris més
castigats per la crisi.
5. Impulsar un protocol de bones pràctiques de participació ciutadana real i efectiva,
des del diàleg deliberatiu, planificat i avaluat.
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6. Instar al Parlament de Catalunya a establir clarament limitacions en l’acumulació de
càrrecs mitjançant un protocol per als responsables locals.
7. Manifestar el compromís per poder fer efectiu el dret d’autodeterminació, al costat
del Parlament i de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat
El regidor Ll. López del grup de MES que ha presentat la moció explica que creuen
fermament en la proximitat de les administracions locals com les més capacitades per
gestionar les necessitats dels ciutadans i que a més de la derogació de moltes de les
normatives que prenen competències a aquestes administracions com recentment
LRSAL , el que es prioritari que els ajuntaments disposin del 25% dels ingressos per
poder emprendre polítiques i no el 12 % com està actualment.
La resta de grups municipals donen ple suport i es mostren plenament a favor de
l’exposat i el contingut de la moció.

9.Informació de regidories
L’alcalde obre el torn d preguntes als diferents grups municipals
La regidora M. Baraldés del grup de la Cup exposa diferents qüestions
1- Vol fer constar que l’ajuntament no ha ofert el mateix tracte als llogaters de Bac
d’estiula que altres propietaris afectats per el torrent de al cabana. Fer constar que les
declaracions de l’ajuntament que els llogaters de Bac d’Estiula varen marxar
acomiadats per el propietari són mentida i que el cert és varen marxar per l’estrès de la
situació, i demana es faci una rectificació sobre aquest tema.
2-Al barri del Roser s’ha tallat diversos arbres i els veïns no estan satisfets , demana si
no hi havia cap altre alternativa
3-El correcan està tancat i pendent de reparacions fa temps.
4-En referència la pacte per la industria creiem que l’ajuntament també hauria
d’emprendre iniciatives de suport a cooperatives i fer-los un acompanyament.
5-Demanar com està la nova web atès que hem comprovat que segueix sent la mateixa.
El regidor J. Garcia del grup de d’ERC exposa diferents qüestions
1- Demana sober l’estat de les actuacions del correcan
2- Esmenta que ha observat que s’han fet actuacions davant el Diagonal i demna
si estan finalitzades perquè el seu estat no és satisfactori
El regidor LL. López del grup de MES exposa diferents qüestions
1- Com està la Patrimonialització del cnal de Martinet
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2- En quin estat està de negociació el conveni de personal de l’ajuntament
3- Queixes dels veïns de Comdorsa2 pe sorolls a la nit i increment de soroll .
4- Quins resultat s’han obtingut en la campanya de defecacions d’animals a la via
pública i si s’han adoptat mesures al respecte
L’equip de govern contesta :
Regidor G. Fossas, esmenta que es cert que hauria d’estar acabada però que la
secretària va fer unes aportacions en l’àmbit jurídic i legal i que han comportat canvis
en la nova web i que obligaran al manteniment de les dues web una més de tramitació
legal i una més de promoció turística. Estem treballant en aquest àmbit que impliquen
també modificacions en el disseny i que representaran un increment de la despesa que
no estava previst. Està gairebé tot decidit ara caldrà que un tècnic passi el contingut,
esperem que a final d’any estigui .
L’alcalde respon sobre Bac d’estiula i explica que ell no va fer publica la informació
que el propietari de la finca li va autoritzar a explicar que contradeia el fet que
marxaven per estrès com es va fer públic a TV3, sinó perquè els havia instat a marxar.
Que aquesta informació respon a l’àmbit privat i que ho va trametre a la comissió
Informativa als portaveus dels diferents grups municipals perquè explícitament l’havia
autoritzat el propietari. Que no entrarà en discusions que són d’àmbit privat .
La regidora D. Costa diu que ella era present a la reunió amb el propietari i que dona
fe que és el que es va dir.
La regidora Baraldés diu que llavors el que menteix és el senyor Sirvent .
L’alcalde explica que es cert que es van tallar els arbres perquè generaven problemes
als teulats. Que en reunió posterior amb els veïns cap d’ells es va manifestar en contra
l’actuació , però alguns d’ells ens han comentat que no els sembla bé i els hem instat
una proposta per plantar arbres d’altre tipus en llocs concrets.
La regidora D. Costa explica que els actuacions del correcan estan encarregades però
els professionals encara no han vingut , esperem que ho facin en breu.
El regidor S. Corbatera diu que si els la senyora Baraldés fa referència a ajudes ,
aquest és un àmbit que porta el RD i el UIER, i que si és necessari ho incentivaran i ho
faran arribar al consorci per tal que ho valorin.

L’alcalde explica que es cert que s’han fet actuacions davant el Diagonal , que obeeixen
a obres no previstes que s’han fet d’urgència , que es un “ arranjament” temporal dins
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la dotació pressupostària , però que implicarà una actuació més profunda per solventar
el problema .
En referència a la patrimonialització del canal dir que si , ja està al registre de la
propietat per la seva inscripció . Per altre banda comentar que la part del canal i el seu
aprofitament hidràulic està paralitzat atès que unes de els germanes malauradament
ha traspassat fa poc i això paralitza la situació fins a l’obertura del testament. Aprofita
per expressar els eu condol a la difunta i al família per la relació i implicació al
municipi al llarg de tots aquest anys.
El regidor LL. Lopez del grup Mes s’afegeix al condol i
desconeixedor d’aquest fet.

manifesta que n’era

El regidor S . Coromina , apunta que el canal te força brossa i sediment i que podria
representar un perill en cas de pluges fortes.
L’alcalde diu que pren nota, però que el tema de cabdal d’aigua no es de fàcil solució
atès que nosaltres no disposem d’autorització de l’ACA pe fer baixar aigua i que de fet
ens estan permeten un cabdal mínim de sanejament i salubritat, i que qualsevol
actuació ens pot implicar una sanció per part de l’ACA.
En referència al conveni de personal dir que continua parat, que l’ajuntament ja va fer
la seva proposta i que es va acordar que ells farien la seva , però els ho hem demanat i
diuen que no tenen pressa . Cal dir però que al relació amb els treballadors és cordial
i satisfactòria.
La regidora D. Costa diu que la campanya de gossos no ha representat una millora
però que s’esperaven resultat a llarg termini i no a curt, que ha estat satisfactòria i
positiva i que no ha finalitzat. Caldrà espera resultats a futur.

A les 10.05 sense més assumptes a tractar l’alcalde aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe.
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10.Varis, precs i preguntes

Vistiplau
El president,
Joan Manso Bosoms

La secretària

Núria Charques Grífol

