ACTA 01/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 DE GENER DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)

A Campdevànol,

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

Es reuneixen en la Sala de Sessions de
la seu de l’Ajuntament els regidors/es
que
consten
al
marge,
sota
la
Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms.

Inici: 20:00
Acabament: 21:15

Jaume García i Anglada (indep. ERCLa reunió té per objecte la celebració de
AM)
la sessió convocada en legal forma,
primera convocatòria.
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c del Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1 Aprovació de les actes de les sessions de 28/11/2013 i 23/12/2013
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acord d’aprovació inicial del Pla d’Accessibilitat de Campdevànol
2.2 Acord d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i
l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal per a la regulació de l’ús de la Sala
Diagonal i la gestió dels balls de saló
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Acord de concessió de bonificacions d’impostos de la llicència per a l’establiment
d’una àrea d’esbarjo i entrenament a la Colònia Herand
3.2 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per la llicència d’obres per a
formigonar el camí mas Coronetes
4t. Mocions dels grups municipals
5è. Control de l’acció de govern
5.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
5.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
5.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
5.3.1 Donar compte de l’Informe dels Mossos d’Esquadra en relació amb els
incidents ocorreguts l’any 2013
5.4 Donar compte dels convenis i contractacions
5.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos

5.4.2 Donar compte de l’expedient de contractació del servei del bar de la Sala
Diagonal
5.4.3 Donar compte de la contractació laboral dels darrers dos mesos
5.5 Donar compte de les al·legacions formulades contra l’aprovació inicial del PUOSC
2013-2016
5.6 Informació de l’equip de govern per àrees
5.7 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i demana, en base a l’article 103 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local, que per urgència i l’interès municipal en
l’assumpte, s’incorpori un nou punt en l’ordre del dia presentat pel grup municipal del
PSC-PM, consistent en ”Moció per la creació d’una Comissió d’estudi i seguiment del
Projecte de la nova Escola de Campdevànol”. Per unanimitat dels assistents s’acorda la
incorporació d’aquesta proposta al punt 4. Seguidament, es tracten successivament els
punts inclosos a l’ordre del dia:
1r .Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
-

Ple ordinari, núm. 7, de 28-11-2013
Ple extraordinari, núm. 8, de 23-12-2013

Les actes s’aproven per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Acord d’aprovació inicial del Pla d’Accessibilitat de Campdevànol
Antecedents
1. El Pla d’Accessibilitat Municipal, que és d'obligat compliment segons el que disposa la Llei
20/1991, , de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, és una eina per promoure l’accessibilitat en l'àmbit municipal a fi d’assolir
l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en diferents espais de la població
com són la via pública, els edificis, els transports i la comunicació, i té com a finalitat la
integració social de les persones amb discapacitats i la normalització de la seva
quotidianitat.
2. La Diputació de Girona ha promogut la redacció dels plans d’accessibilitat dels municipis de
la província, conjuntament amb l'ONCE i l'IMSERSO.
3. El Pla d’Accessibilitat de Campdevànol, redactat per l’arquitecte Maria Mercè Corominas,
de l’empresa Ciutats per a tots, recull una avaluació de l’estat actual i les propostes
d’intervenció amb una estimació de pressupostos.
Fonaments jurídics
 Article 235.2 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.
 Articles 37 i 38 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Proposta d’acord

Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat de Campdevànol, redactat per l’arquitecte
Maria Mercè Corominas amb la col·laboració de la Diputació de Girona, Imserso i la Fundació
ONCE.
Segon. Sotmetre el Pla d’Accessibilitat a informació pública pel període de 30 dies, mitjançant
anunci en el BOP de Girona, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.
Tercer.- Aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de prendre’n un de nou, si en el
termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord. Aquest Pla és una eina per a ordenar la
supressió de les barreres arquitectòniques que ha estat redactat amb l’assistència tècnica i
econòmica de la Diputació.
La Sra. López diu que el Pla evidencia la necessitat de dur a terme algunes actuacions i part
d’aquestes es poden finançar a través de la Llei de barris.
L’Alcalde diu que algunes actuacions estan finançades pel PUOSC i que altres espera que es
puguin fer a través de la Llei de barris quan la Generalitat garanteixi el pagament.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Acord d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol
i l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal per a la regulació de l’ús de la Sala
Diagonal i la gestió dels balls de saló
Antecedents
1. Per al manteniment i desenvolupament d’activitats a la Sala Diagonal de Campdevànol, en
data 29 de novembre de 2013 es va crear una associació sense finalitat de lucre
anomenada Associació de Balladors de la Sala Diagonal, de la qual l’Ajuntament de
Campdevànol en forma part en virtut de l’acord del Ple de 28 de novembre de 2013 com a
soci.
2. És d’interès de l’Ajuntament i de l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal establir els
termes i condicions d’ús i gestió de la Sala Diagonal.
Proposta d’acord
Primer. Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Campdevànol i l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal per a la regulació de l’ús de la
Sala Diagonal i la gestió dels balls de saló.
Segon. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que s’ha portat a terme un canvi tant en la gestió de la Sala Diagonal, així
com del bar. Aquest últim s’ha tret a concurs i la Sala la gestiona directament la regidoria de
Cultura, és per això que en l’organització dels balls de diumenge a la tarda s’ha intentant
involucrar els balladors i balladores, creant una associació. Després de l’experiència de les
tres primeres setmanes, s’ha detectat un increment d’assistents motivat per la rebaixa del preu
de l’entrada. En aquest moment, mitjançant el conveni que es presenta al Ple, es determina la

relació entre l’Ajuntament i l’Associació, els drets i obligacions, què passa amb els beneficis i
les pèrdues...
La Sra. López diu que el seu grup no veu clara la gestió que es portarà a terme i que haurien
de passar més de tres diumenges per determinar-la. Seguidament destaca els aspectes
econòmics del conveni, advertint que no és el mateix tracte que es fa amb la resta d’entitats del
municipi. Finalment, manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè alguns dels aspectes del
conveni no són suficientment clars.
L’Alcalde explica més detalladament cada una de les clàusules del conveni per intentar
solucionar alguns dels dubtes que ha plantejat la Sra. López
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per majoria
absoluta amb cinc vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Acord de concessió de bonificacions d’impostos de la llicència per a l’establiment
d’una àrea d’esbarjo i entrenament a la Colònia Herand
Antecedents
1. En l’expedient de llicència d’obres núm. 6.7/1-63/2013, consta la petició presentada per
Moto Club Campdevànol, de bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres,
corresponent a la llicència sol·licitada per a l’establiment d’una àrea d’esbarjo i entrenament
a la Colònia Herand d’aquest municipi.
2. Aquesta és una actuació d’especial interès o utilitat municipal per un doble motiu, en primer
lloc perquè es tracta d’una actuació que persegueix el foment de l’esport al municipi i alhora
ha estat sol·licitada per a una entitat sense finalitat de lucre de Campdevànol.
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 de l’any 2013, 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.
Proposta d’acord
Primer. Declarar les obres l’establiment d’una àrea d’esbarjo i entrenament a la Colònia Herand
d’aquest municipi, amb núm. d’expedient 6.7/1-63/2013, d’especial interès i utilitat municipal en
atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi concorren.
Segon. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a les esmentades obres.
Tercer. Concedir la bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats en
matèria d’urbanisme aplicable a les esmentades obres.
Quart. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS

L’Alcalde explica que aquesta actuació és d’especial interès social i esportiu per al municipi i
que després de molts anys es podrà posar en marxa. És precisament per l’interès social i
esportiu que proposa la bonificació de l’ICIO i de la taxa de llicències d’obres. Finalment,
explica que la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar la llicència d’obres, seguidament es
va poder donar la llicència d’activitat i, actualment, només resta pendent l’autorització de la
Federació de Motoclubs de Catalunya.
La Sra. López manifesta la satisfacció que aquest equipament s’hagi pogut construir i destaca
la participació del seu grup en la possibilitat que s’hagi pogut fer compatible l’equipament
mitjançant l’aprovació del nou POUM..
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3.2 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per la llicència d’obres per a
formigonar el camí mas Coronetes
Antecedents
1. En l’expedient de llicència d’obres núm. 6.7/1-109/2013, consta la petició presentada pel
Sr. Miquel Coromina i Farrès, de bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres, corresponent a la llicència sol·licitada per a formigonar un camí existent, per un total
2
aproximat de 613 m , al mas Coronetes d’aquest municipi.
2. El camí d’accés al mas Coronetes situat en sòl no urbanitzable però molt proper al sòl urbà
del municipi, provocava greus problemes de pols i convivència a diversos veïns i per aquest
motiu el Sr. Coromina va ser requerit pels serveis tècnics municipals per solucionar-los,
essent la millor opció formigonar part del camí. Per aquest motiu, es considera que aquesta
actuació consistent en la millora d’un camí proper al sòl urbà persegueix una finalitat
d’utilitat pública i interès general per al municipi, alhora que concorren circumstàncies
socials i de convivència que la feien necessària.
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.
Proposta d’acord
2

Primer. Declarar les obres de formigonar un camí existent, per un total aproximat de 613 m , al
mas Coronetes d’aquest municipi, segons llicència amb núm. d’expedient 6.7/1-109/2013,
d’especial interès i utilitat municipal en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública
que hi concorren.
Segon. Concedir la bonificació del 50% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a les esmentades obres.
Tercer. Concedir la bonificació del 50% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats en
matèria d’urbanisme aplicable a les esmentades obres.
Quart. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els motius pels quals es planteja una bonificació del 50% de l’ICIO i de la
taxa de llicències d’obres a un particular. Aquest va realitzar les obres com a solució pactada
amb els serveis tècnics municipals, sense exigència legal, i evitar així els perjudicis als veïns.
La Sra. López diu que el seu grup creu que l’Ajuntament ha de col·laborar activament en el
desenvolupament d’activitats agrícoles i que aquestes es puguin desenvolupar pacíficament
quan s’exerceixen a prop de l’entorn urbà. Manifesta que hi votaran a favor tot i que els hagués
agradat que la bonificació fos més elevada.
L’Alcalde diu que no és més elevada perquè l’Ajuntament li demanava la pavimentació de mig
camí per a solucionar els conflictes amb els veïns i és difícilment justificable que la
pavimentació fins a la porta de casa sigui d’interès local.
La Sra. López afegeix que s’hauria pogut tenir en compte que hi havia hagut unes línies d’ajuts
a la pavimentació de les vies d’accés a les masies i que actualment no hi és.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4t. Mocions dels grups municipals
NOU PUNT DE L’ORDRE DEL DIA:

4.1 Moció per la creació d’una Comissió de d’estudi i seguiment del Projecte de la nova
Escola de Campdevànol
La construcció de l’edifici de la nova Escola és una necessitat clamorosa per al nostre municipi.
Comptar amb un equipament adaptat a les necessitats demogràfiques i educatives de
Campdevànol és essencial atesa la insuficiència manifesta dels edificis on actualment s’ubica
l’Escola Pirineu.
Així mateix, la construcció d’un nou equipament d’aquesta magnitud, requereix per part de tots
els agents directament implicats, Ajuntament i Centre Educatiu, de la màxima diligència per tal
que el nou edifici realment s’ajusti a les necessitats funcionals que el poble requereix.
A dia d’avui es troba a les dependències municipals el Projecte bàsic de la nova Escola que
s’ubicarà als terrenys de Cal Ribalaigua. Es tracta d’un primer document sobre el qual resulta
convenient dur a terme un acurat treball d’estudi i seguiment que permeti la unitat d’acció i el
consens desitjable per garantir un resultat adient a la realitat del municipi.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:
UNIC.- La creació d’una Comissió d’estudi i seguiment del Projecte de la nova Escola de
Campdevànol formada per:
−

L’equip directiu de l'Escola Pirineu.

−

Un representant de l'AMPA.

−

Un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament.

−

I l’Alcaldia.

Aquesta Comissió serà assistida per la Secretaria de l'Ajuntament i l'Arquitecte Municipal i
sol·licitarà de l’assistència de qui es consideri oportú per a desenvolupar adequadament la
seva labor.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que aquesta moció és una proposta del PSC, però que s’ha obtingut un
consens entre tots els grups municipals per aprovar-la i introduir-la a l’ordre del dia amb
caràcter d’urgència.
La Sra. López agraeix la deferència en permetre incorporar aquest punt a l’ordre del dia
perquè es tracta d’un tema molt transcendental. És important que tots els agents puguin
consultar el projecte bàsic que hi ha a l’Ajuntament i es pugui posar en comú la proposta de
canvis que es fa tant des del sector docent, l’administratiu, els usuaris, com del sector serveis,
entre altres. Afegeix que és conscient que és el Departament d’Ensenyament qui té l’última
paraula. Cal treballar tots junts perquè la nova escola s’adapti a la vida del poble.
L’Alcalde agraeix la iniciativa dient que és una bona manera de treballar i de trobar punts de
connexió que depassen aquesta legislatura, la que ve i l’altra.
El Sr. Garcia diu que li sembla una iniciativa molt encertada que reflecteix l’àmplia majoria que
hi ha per tirar endavant aquest projecte.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5è. Control de l’acció de govern
5.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió
plenària
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia següents:
13/11/2013
15/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
22/11/2013
22/11/2013
22/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
27/11/2013

Desestimació al·legació sanció trànsit a Jesus Delgado.
Augment puntual jornada laboral arquitecte municipal.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Carmen Rodellas.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Josefa Subirana.
Declaració caducitat llicència obres a Esteve Palau Gumí.
Expedient contractació explotació servei bar Diagonal.
Suspensió procediment executiva deutes parada mercat a Anna Sala.
Concessió llicència obres a Moto Club Campdevànol per àrea d’esbarjo i
entrenament.
Desestimació al·legació sanció trànsit a Narcís Planas.
Concessió llicència obres a Miquel Corominas per formigonar camí al mas
Coronetes.
Convocatòria concurs adjudicació 24 llicències d’ús dels horts urbans.
Inici expedient sancionador multes trànsit.
Traspàs concessió nínxol a favor de Rosa Molas.
Traspàs concessió nínxol a favor de Silvino Riu.
Convocatòria ordinària del Ple.
Reconeixement quart trienni a Miquel Saña.
Reconeixement primer trienni a Sandra Bartés.
Reconeixement tercer trienni a M. Jesús González.
Reconeixement primer trienni a Jaime Caballero.
Liquidació definitiva llicència obres a Ramon Vilardell.
Concessió nova llicència obres per finalització obra reforma habitatge.

29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
03/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
16/12/2013
11/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
20/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
24/12/2013
27/12/2013
30/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
02/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
07/01/2014
03/01/2014
04/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
15/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
21/01/2014

Transmissió parada mercat a favor de M Carmen Guardiola.
Exempció IVTM a M Carmen Blasco.
Canvi titularitat activitat saló de bellesa.
Desestimació recurs sanció trànsit.
Bonificació taxa escombraries a Anna Fageda.
Aprovació liquidacions ocupació via pública.
Modificació de pressupost 9/13.
Ampliació termini presentació ofertes explotació bar Diagonal.
Liquidacions escombraries a Dolors Bofill Elias.
Concessió dret funerari a Assumpció Moreta Bartés.
Concessió llicència obres a Joan Sánchez per arranjament canonada.
Concessió llicència obres a Joan Caparrós per posar paviment.
Concessió llicència obres a Remei Corominas per arrebossar envà.
Concessió llicència obres a Comunitat propietaris Pl. Melcior Vaquer 4 per
arranjament façana.
No prorrogació contracte concessió serveis mortuoris del municipi de
Campdevànol.
Arxiu expedient retirada vehicle abandonat via pública.
Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial presentada per Amanda
López.
Autorització instal·lació parada mercat setmanal a Romà de Silva.
Sancions trànsit.
Delegació de competències a la Junta de Govern Local.
Expedient protecció legalitat urbanística finca Les Planes.
Aprovació relació de factures.
Exempció IVTM a Josep Aymerich.
Concessió subvenció a l’Associació d’ocellaires del Ripollès.
Ajudes pels llibres de fills i treballadors de l’Ajuntament.
Pròrroga contracte Sandra Bartés.
Aprovació plusvàlues.
Convocatòria Ple.
Sancions trànsit.
Reconeixement trienni antiguitat a Anna Cañizares.
Delegació funcions alcaldia.
Aprovació calendaris laborals 2014.
Delegació secretaria a Montserrat Borrull.
Gratificacions nòmina desembre.
Contractació pòlissa de crèdit amb el BBVA.
Liquidació a Transports Codina per desperfectes edifici Diagonal.
Modificació de pressupost 10/2013.
Modificació de pressupost 11/2013.
Aprovació pressupost prorrogat per l’any 2014.
Liquidació per retirada de vehicle de la via pública.
Liquidació per retirada de vehicle de la via pública.
Aprovació calendari de cobrança per l’any 2014.
Liquidació utilització pavelló d’esports a Adrià Vila.
Aprovació padrons fiscals 1a cobrança.
Concessió dret funerari a M. Angeles Bover.
Autorització utilització pavelló d’esports a Adrià Vila.
Devolució fiança concessió sala Diagonal a Pere Rosell Fluvià.
Baixes al padró d’habitants municipal per caducitat de la inscripció.
Concessió llicència obres a Francisco Caparrós per revestiment façana.
Exempció IVTM a Rafael López Valverde.
Sancions trànsit.
Anul·lació procediment constrenyiment deute aigua famílies serveis socials.
Bonificació IVTM a Jose Portell Juvany.
Estimació reclamació responsabilitat patrimonial a Ismael Morer.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris carrer Freser 12 per arranjament

balcons.
21/01/2014
Concessió llicència obres a Maria Vila per substitució paviment i altres.
21/01/2014
Retirada vehicle abandonat a la via pública a nom de Josep M Sebastian.
21/01/2014
Contractació servei gràfic per l’any 2014 a DISSENYAHORES.
21/01/2014
Devolució fiança per obres a Lourdes Adam.
El Ple en queda assabentat.
5.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 23 de 13 de novembre de 2013
Núm. 24 de 27 de novembre de 2013
Núm. 25 d’11 de desembre de 2013
Núm. 1 de 8 de gener de 2013
El Ple en queda assabentat.
5.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
5.3.1 Donar compte de l’Informe dels Mossos d’Esquadra en relació amb
els incidents ocorreguts l’any 2013
L’Alcalde dóna compte de l’informe, que ha estat presentat públicament mitja hora abans del
Ple, en relació amb les faltes i delictes que s’han comès al municipi durant l’any 2013.
L’evolució és que hi ha hagut una disminució respecte el 2012, però el motiu és que al 2012 hi
va haver una punta de delicte que no és habitual. Finalment, agraeix al Mossos d’Esquadra,
als vigilants municipals i als membres de protecció civil la seva tasca.
El Ple en queda assabentat.
5.4 Donar compte dels convenis i contractacions
5.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos
mesos
L’Alcalde dóna compte del servei de disseny gràfic per al 2014.
El Ple en queda assabentat.
5.4.2 Donar compte de l’expedient de contractació del servei del bar de la
Sala Diagonal
L’Alcalde dóna compte de l’expedient de contractació del servei del bar de la Sala Diagonal.
El Ple en queda assabentat.
5.4.3 Donar compte de la contractació laboral dels darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte de les dues persones contractades pel Consorci Ripollès
Desenvolupament mitjançant plans subvencionats per la Generalitat i que estan col·laborant
amb l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat.

5.5 Donar compte de les al·legacions formulades contra l’aprovació inicial del
PUOSC 2013-2016
L’Alcalde explica els antecedents, la petició formulada per l’Ajuntament, la proposta de
concessió per part de la Generalitat i les al·legacions formulades per l’Ajuntament en aquesta

proposta. Des del Govern s’han prioritzat els serveis essencials pels municipis, l’objectiu de
l’Ajuntament seria garantir els serveis mínims i que aquests estiguin finançats al màxim
possible.
La Sra. López manifesta que amb l’aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local és evident que si no es compta amb el 100% de la inversió finançada amb
subvencions serà difícil que es puguin executar, ja que si no és així l’Estat podrà suprimir
serveis. Per això considerada adequades les al·legacions, però alhora diu que s’hauria de fer
una plantejament més global.
El Ple en queda assabentat.

5.6 Informació de l’equip de govern per àrees
La Sra. Costa informa del següent:
• Es vol portar a terme una actuació a la plaça Melcior Vaquer, equivalent a la de la plaça de
la Mainada.
• Els horts urbans han estat adjudicats el passat dia 27, actualment n’hi ha 15 d’adjudicats i 9
de lliures.
• En relació amb la nova escola, ha estat declarada per la Generalitat com a prioritària, la
qual cosa la satisfà molt. En el pressupost per al 2014 de la Generalitat hi ha una partida de
214.000,00 euros per a començar-la. A l’Ajuntament hi ha el projecte bàsic el qual ha
solucionat els problemes de soroll i inundabilitat. També informa que el proper 21 de febrer
està prevista una reunió amb responsables del Departament per a traslladar totes les
observacions que hi hagi i, un cop incorporades, es pugui licitar l’obra. Finalment, agraeix a
la Generalitat les tasques desenvolupades i la col·laboració de tots per tirar aquest projecte
endavant.
El Sr. Serrador informa del següent:
• El dia 4 de gener es va inaugurar el nou local de Protecció Civil a l’edifici del Molí, en la
qual hi va assistir el Sr. Albert Ballesta, director dels serveis territorials d’Interior. Una de les
prioritats era que s’ubiqués en planta baixa i el cost d’adequació no ha estat gaire
important.
El Sr. Soler informa del següent:
• En el pressupost de 2014 s’ha previst una partida per al desenvolupament d’un estudi al
Torrent de la Cabana. Recentment, s’ha fet una reunió amb tots els propietaris i s’ha
exposat la voluntat de portar a terme aquest estudi. Els propietaris van manifestar que amb
les actuacions fetes s’han solucionat una part dels problemes, però no tots. Finalment,
destaca que tots els grups municipals veuen la necessitat de fer aquest estudi i traçar
conjuntament les línies de desenvolupament d’aquell sector, amb l’assessorament d’una
persona externa.
El Sr. Garcia informa del següent:
• El 14 de febrer està prevista una reunió amb totes les entitats del municipi.
• El 16 de febrer l’Associació Esportiva Sangrau organitza la Curs Hivernal.
• Durant els dies de Nadal es va fer un torneig indoor de pàdel organitzat conjuntament entre
l’Ajuntament i el Club de Tennis Campdevànol. Està previst tornar a col·laborar el proper
any per organitzar-ne un de nou i, després de l’experiència, es convidarà a l’oposició
perquè hi participi.
• Finalment, informa que properament es rebrà la resolució del Departament de Governació
en relació amb el PUOSC dels vestuaris i llavors es podran iniciar els tràmits per a la seva
contractació.
L’Alcalde informa del següent:
• Està pendent de signatura l’autorització del canvi de destí del PUOSC 2012 i, tan aviat com
es rebi, es podran iniciar els tràmits per a concertar els préstecs i licitar aquestes obres. La
previsió és que les primeres obres que es licitaran seran l’abastament d’aigua en alça i els
vestuaris del camp de futbol.

•

•
•

La setmana que ve s’iniciarà la redacció del nou web municipal que intentarà posar-se al
dia i alhora complir el màxim d’estàndards de transparència possibles. La Diputació ha ofert
la plataforma de forma gratuïta, la introducció de dades i el manteniment es portarà a terme
per part del personal de l’Ajuntament i això implicarà un estalvi en programació i
manteniment.
Finalitzada la millora del local del barri del Roser, properament s’iniciarà la del barri de
l’Estació.
Agraeix la participació en el Fòrum Transfronterer i manifesta la voluntat de donar-li un
caràcter de continuïtat.

5.7 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
− Agraeix que es convidi al seu grup municipal en molts actes, però adverteix que en l’acte
d’inauguració del local de Protecció Civil no se’ls va convidar, igual com va passar en
l’entrega dels lots de Nadal, i demana en què consisteix el problema del quadre de llums.
− En relació amb l’estudi del Torrent de la Cabana, manifesta que nomenaran una persona
en representació del seu grup.
− Agraeix que es facin les actuacions a la plaça Melcior Vaquer, tal i com el seu grup va
demanar en el Ple d’aprovació del pressupost.
− Agraeix que s’hagi aprovat per unanimitat la moció de creació de la comissió de seguiment
de la nova escola.
− Demana l’estat en que està el contracte de lloguer de la nau de la brigada municipal.
− Demana sobre el tancament amb balles de l’edifici de COMFORSA.
− I, finalment, demana sobre com s’ha contractat i el cost que tindrà l’advocat en la defensa
de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu interposat contra la moció de
sobirania fiscal.
L’Alcalde respon el següent:
− En relació amb l’acte d’inauguració del nou local de Protecció Civil, diu que era un acte
obert a tot el poble, però pren nota perquè no torni a passar en futures ocasions i el
problema amb el quadre de llums s’ha d’estudiar tècnicament la solució.
− En relació amb la nau de la brigada, el contracte finalitza al juliol i actualment s’estan
analitzant possibles opcions sobre el futur d’aquest.
− En relació amb el tancament de l’edifici de COMFORSA, va ser una resposta al
requeriment fet per l’Ajuntament per garantir la seguretat, però cal buscar una sortida
ordenada i definitiva.
− Finalment, informa que la Delegada del Govern, la Sra. Llanos de Luna, ha interposat un
recurs contenciós administratiu contra la moció aprovada pel Ple de la sobirania fiscal, igual
com ha fet en molts altres municipis. L’ACM i l’AMI han canalitzat totes aquestes
denúncies i n’assumeixen el cost de l’advocat.

Atès que no hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc, data i
hores dalt consignats.
La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

