ACTA 03/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 DE MARÇ DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 20:45
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.

Jaume García i Anglada (indep. ERC- La reunió té per objecte la celebració de
la sessió convocada en legal forma,
AM)
primera convocatòria.
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)

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 30/01/2014 i 27/02/2014
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de
l’Ajuntament de Campdevànol
2.2 Modificació del dia setmanal de celebració de sessions de la Junta de Govern Local
3r. Propostes de l’Àrea de Gestió Urbanística i Seguretat Ciutadana
3.1 Nomenament dels nous membres voluntaris de protecció civil de Campdevànol
4t. Mocions dels grups municipals
4.1 Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la
UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll
4.2 Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la
independència”
4.3 Manifest sobre la proposta de revisió de les demarcacions notarials i registrals
4.4 Moció en contra de la reforma de la Llei de l’avortament
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
5.4 Donar compte dels convenis i contractacions

5.5 Informació de l’equip de govern per àrees
5.6 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, i 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. 1, de 30-01-2014
Ple extraordinari, núm. 2, de 27-02-2014

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

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de
l’Ajuntament de Campdevànol
Antecedents
1. La proposta d’Ordenança reguladora d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de
Campdevànol té per objecte regular la utilització dels mitjans electrònics per tal de
possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa,
proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes
Fonaments jurídics
1. El procediment d'aprovació i modificació de les Ordenances es troba regulat a l'art. 49 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i a l'art. 178 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.
2. En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, 52 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, és
competència del Ple l’aprovació, modificació i supressió de les ordenances i reglaments
municipals.
Proposta d’acord
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament
de Campdevànol.
2. Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial a informació pública, per un termini de trenta dies
hàbils, amb anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es puguin formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas de no presentar-se’n es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat cap altre acord.

3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la tramitació d’aquesta
proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que s’està treballant en un nou web de l’Ajuntament i un dels elements que
es vol potenciar és la participació ciutadana a través de mitjans electrònics i la transparència,
és per això que és necessària l’aprovació d’aquesta ordenança.
La Sra. López diu que celebra que es vulgui potenciar la transparència i l’accés directe del
ciutadà a l’Ajuntament.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Modificació del dia setmanal de celebració de sessions de la Junta de Govern Local
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la continuïtat de la Junta de
Govern Local i, en data 29 de novembre de 2011, va establir que les sessions serien
quinzenals els dimecres.
Proposta d’acord
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Establir que les sessions de la Junta de Govern Local seran quinzenals els dilluns.
L’hora la determinarà l’Alcaldia segons les necessitats del servei i les disponibilitats dels seus
membres.
Segon. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’acord esmentat.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que és una qüestió estrictament organitzativa perquè els regidors puguis
adaptar les seves tasques a l’Ajuntament i les activitats laborals.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3r. Propostes de l’Àrea de Gestió Urbanística i Seguretat Ciutadana
3.1 Nomenament dels nous membres voluntaris de protecció civil de Campdevànol

Antecedents
Les associacions de voluntaris de protecció civil, d’acord amb DECRET 27/2001, de 23 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de
Catalunya, tenen com a funció la col·laboració amb l'administració municipal en tasques de
protecció civil. En l'àmbit d'aquesta funció, han de centrar la col·laboració principalment en la
participació en les següents tasques:
a) La coordinació de l'aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins
el municipi.
b) L'impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil.
c) La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar.
d) Les activitats formatives i divulgatives.
e) El suport en l'elaboració, la implantació o el manteniment de plans de protecció civil que
dugui a terme l'Administració.
Les AVPC, per tal de ser reconegudes en els plans de protecció civil i inscrites en el registre
especial que es crea en el present Reglament, han d'estar integrades per persones físiques,
majors d'edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament i de forma
regular en les activitats pròpies de protecció civil i tinguin la condició de voluntari/ària de
protecció civil acreditada per l'ajuntament respectiu. Aquesta condició s'adquirirà exclusivament
per nomenament expedit per l'ajuntament corresponent.
Els membres de les AVPC han d'acreditar el compliment dels requisits següents:
a) Tenir la majoria d'edat.
b) Ser residents a Catalunya.
c) Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l'article 29.1.
d) Els altres requisits addicionals que pugui determinar l'ajuntament respectiu.
Els membres d'aquestes associacions també s'hauran de comprometre a conèixer i acceptar la
normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest compromís es farà
constar que l'interessat executarà les tasques que li siguin encomanades per les autoritats
competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis amb què col·laborin.
En data 17 d’agost de 2006, mitjançant decret d’alcaldia, es procedí a l’últim nomenament dels
membres que havien superat la formació bàsica.
Des d’aquesta data, s’ha procedit a la baixa de diversos membres i alhora hi ha altres membres
que han superat la formació bàsica necessària.
Proposta d’acord
És per això, que es proposa al Ple els acords següents:
Primer. Donar de baixa de la condició de voluntari de protecció civil a les persones que es
detallen tot seguit:
COGNOMS
Barrera Monterroso
Camara González
Carnerero Cordero
Conesa Masague
Gutierrez Pareja
Losilla Cuy

NOM
Jose María
Xavier
Pablo
Joan
Antonio
Francesc

Morales Villa
Morgou Esteve
Pujol Laguna
Pujol Osma
Tura Prat

Jose E.
Damià
Joan
Raimon
Montserrat

Segon. Nomenar les persones que es detallen a continuació com a voluntaris de protecció civil
de Campdevànol per haver superat la formació bàsica i reunir la resta de requisits
reglamentàriament establerts:
COGNOMS
Carrasco Solano
Garrido García
Lloret Ruiz
Palomo Palomo
Rodriguez Bermudez
Sala Arenas
Segura Cayuela
Valverde Muñoz
González La Torre

NOM
Alfonso
Miguel
Josep F.
José
Santos
Joan
Felipe
Juan
Joaquim

Tercer. Demanar a les persones nomenades la formalització d’una declaració conforme
coneixen i accepten la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En
aquest compromís es farà constar que l'interessat executarà les tasques que li siguin
encomanades per les autoritats competents, així com pels seus agents i els responsables dels
serveis amb què col·laborin.
Quart. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya per tal que es procedeixi a la inscripció en el Registre Especial de les Associacions
de Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents de l’acord i diu que per regularitzar la situació cal donar de
baixa aquells que ja no són voluntaris i donar d’alta els nous voluntaris que ja han fet el curs.
La Sra. López demana si s’ha comunicat als afectats.
L’Alcalde diu que la Junta de Protecció Civil sí que n’ha parlat amb ells i ha elaborat aquesta
llista, però que queden dues incorporacions pendents de fer el curs.
La Sra. López diu que el seu grup hi donarà suport perquè és un tràmit, però desitja que no hi
hagi confusions, que totes les persones que se les dóna de baixa ho sàpiguen i que ningú no
es pugui trobar exclòs.
L’Alcalde afegeix que tres de les persones que es donen de baixa han estat homenatjades.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4t. Mocions dels grups municipals

4.1 Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la
UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i
per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres,
continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida
portalada esculpida. Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta
el seu ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en
moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests
mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesamanifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els
estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al
llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per
alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la
conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en
el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat
de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la
portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol
projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix
totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal
excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació
de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de
desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll
era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos
proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que l’Ajuntament de Ripoll ha iniciat els tràmits per declarar la Portada del
Monestir de Santa Maria de Ripoll Patrimoni Mundial de la Humanitat i l’Alcalde ha demanat als
municipis de la comarca el seu suport.

VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4.2 Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la
independència”
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma més
clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de
l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de
la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho
democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat
cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta
institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el
poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació.
Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de
ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat
de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició
a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del
procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda
popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament,
mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que
l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI)
avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament de Campdevànol, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat
popular, es proposa prendre els acords següents:
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la
independència’ que se celebra a tot Catalunya.
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya
‘Signa un vot per la independència’.

4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que la secció local de l’ANC el cap de setmana passat es va fer una recollida
de signatures i ha demanat a l’Ajuntament el suport a aquesta campanya, és per això que tot i
que ja s’hagi portat a terme la recollida de signatures es proposa al Ple l’aprovació d’aquesta
moció.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4.3 Manifest sobre la proposta de revisió de les demarcacions notarials i registrals
Motivació
Vist que la Direcció General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justícia de
conformitat amb allò establert en els articles 275 de la Llei Hipotecària, 19 de la Llei 17/2013, de
27 de setembre, de recolzament d'emprenedors i la seva internacionalització, 482 i següents del
Reglament Hipotecari, 14 del Reglament del Registre Mercantil, la Disposició Transitòria única
del Reial Decret 1828/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de
Condicions Generals de la Contractació, va acordar iniciar el procediment per la revisió total de
la demarcació registral, segons allò establert en aquestes disposicions i a la vista de les dades
estadístiques trameses pels Registres de la Propietat, mercantils i de Béns Mobles, donant
audiència a aquesta Corporació Local per tal que informés sobre la procedència dels criteris
objectius elaborats per la Direcció.
Actualment, el municipi de Ripoll, capital de la comarca del Ripollès, compta amb dues places
de Notaria (Ripoll-Camprodon) i el Registre de la Propietat, considerant del tot necessari
disposar d'aquests serveis, doncs la seva supressió o desaparició provocarien un desequilibri
territorial manifest a més d'originar un greuge comparatiu vers a altres territoris on les vies i el
transport públic són millors. En efecte, la comarca de Ripollès, comarca de muntanya té les vies
de comunicació de segons i tercer ordre i el transport públic és del tot insuficient per tal que els
ciutadans i ciutadanes puguin desplaçar-se a realitzar tràmits necessaris davant del Registre de
la Propietat o bé davant de la Notaria. Un altre factor a tenir en compte, no menys important que
l'altre és que realment hi ha un seguit d'activitat econòmica que gira entorn de l'existència del
Registre de la Propietat i de les Notaries, i evidentment aquest desaparició provocaria un
detriment en aquesta activitat econòmica que percentualment és significativa, sense perjudici de
la desaparició dels llocs de treball que suposaria.
Vist el manifest efectuat per altres municipis de la comarca, d'entre els quals es destaca Ripoll i
Camprodon.
Per tot això, es proposa al Ple els acords següents:
1. Manifestar la conveniència, necessitat i oportunitat de mantenir la demarcació Registral de
Ripoll, i manifestar la més ferma oposició per part de l'Ajuntament de Campdevànol a la
possibilitat de que s'amortitzi el Registre de la Propietat de Ripoll.
2. Sol·licitar a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justícia
que revisi els criteris bàsics per a la revisió de la demarcació registral per tal que s'esmenin els
mateixos en el sentit que es tingui en compte situacions singulars en municipis i demarcacions
que tenen una orografia i unes vies de comunicació de segon o tercer ordre, a fi d'evitar greuges
comparatius entre la població alhora de prestar els serveis del Registre.

3. Manifestar la conveniència i necessitat i oportunitat de mantenir una plaça de la notaria a
Ripoll i una plaça de notaria a Camprodon, no oposant-se a la possible amortització d’una de les
dues places de notaria de Ripoll.
4. Sol·licitar a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justícia
que en el procediment iniciat de la revisió territorial dels despatxos Notarials tingui en compte
situacions singulars en municipis i demarcacions que tenen una orografia i unes vies de
comunicació de segon o tercer ordre, a fi d'evitar greuges comparatius entre la població alhora
de prestar els serveis de Notaries.
5. Comunicar aquesta resolució a la Dirección General del Notariado i de los Registros,
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Registre de la Propietat de Ripoll,
Notaries de Ripoll i Camprodon, Jutjat de Ripoll, Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona, Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Girona, Consell Comarcal del Ripollès i a tots els municipis de la
Comarca, a l'efecte oportú.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que aquesta és una moció que s’està aprovant a diversos municipis, tot i que
cada un d’ells fa algun canvi en funció de les seves característiques. Destaca la importància
que es mantingui el registre de Ripoll i les notaries.
La Sra. López diu que el procés de recentralització que està portant a terme l’Estat afecta
directament a territoris com el Ripollès i és un factor més que impedeix que apareguin noves
activitats econòmiques i que hi hagi un major arrelament al territori.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

4.4 Moció en contra de la reforma de la Llei de l’avortament
El passat dia 20 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar una reforma de la llei de
l’avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la situació social, econòmica i
de salut de les dones. Sota el nom de “Llei de Protecció de la Vida del Concebut”, aquesta
reforma ens situa al marc normatiu postfranquista del 1985 destruint trenta anys de lluita
feminista per l’assoliment d’un dret fonamental pel conjunt de les dones als Països Catalans.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem mostrar la nostra profunda indignació i ràbia a la
pèrdua de nou d’aquest dret tan fonamental, l’avortament. Després de trenta anys d’haver
despenalitzat l’avortament amb la llei del 2010, el PP ha restringit de nou la llibertat de les
dones a decidir sobre si volem o no ser mares.
Una reforma de llei que pretén incapacitar-nos ara com a subjectes decisoris dels nostres
cossos i úters.
En primer lloc, volem deixar clar que la CUP ens oposem frontalment a l’aplicació d’aquesta
reforma que converteix el que era una llei de terminis en una llei que només permet
l'avortament en tres supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans d'un conjunt
d’especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no avortar. Una decisió que té el risc de
ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això ens porta a valorar que
aquesta llei en cap cas respon a una millora de la llei del 2010, sinó que només satisfà els
postulats ideològics i morals del PP i dels sectors més conservadors. És a dir, que les dones
ens veiem avocades a la reproducció i al paper de mares i cuidadores.
En aquest sentit, volem remarcar la importància que l’avortament té a nivell internacional com a
indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això ens hem de fixar en els

índexs de benestar de les dones en aquells països on l’avortament és legal i les polítiques
d’educació sexual i per a la salut estan consolidades. Països on es tenen en compte el conjunt
de circumstàncies que poden portar a una dona a avortar. Situacions de les dones que van
més enllà del risc físic i/o psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la vida del
fetus. Si les dones avorten és perquè simplement no volen ser mares, i aquesta és una decisió
totalment legítima, vàlida i reflexionada per qui així ho decideix.
Per últim, la nova llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, però sí
en el cas dels i les professionals sanitaris i conjunt d’especialistes que avalin un avortament
fora dels tres supòsits que contempla la llei. Això té unes conseqüències personals i socials
irreversibles cap a les dones, ja que ens trobarem amb moltes traves a l’hora de poder avortar
per les vies legals imposades. Com ja s’ha advertit des del feminisme, aquesta reforma pot
obligar de nou a moltes dones o bé a avortar en d’altres països, o bé a practicar avortaments
de risc i insegurs per a la salut en el cas d'aquelles dones que no tinguin recursos per marxar a
fora.
Entenem, doncs, que l’avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la Llei ha de permetre
que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions que consideri, tant
per a ser mare com per a no ser-ho. Gratuït perquè el pagament suposa que les dones de la
classe treballadora no puguin accedir-hi.
Avortar ha de ser un dret i no un privilegi per a les qui s’ho puguin permetre.
Per això, des de la CUP assumim com a pròpies les reivindicacions del feminisme organitzat i
combatiu i continuarem defensant:
– El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles.
– Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana i sense prejudicis.
– Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom.
– El suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència econòmica per a
les dones que vulguin avortar.
Per tot això, tots els grups municipals i la CUP proposen al Ple municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
1. Manifestar i fer arribar al Consell de Ministres i al Congrés de Diputats espanyol el rebuig
d'aquest Ajuntament a l’esmentada reforma.
2. Instar el Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una llei pròpia de
drets i salut sexual reproductiva.
4. Incloure entre les funcions del servei de joventut o el servei d’atenció a la dona per
assessorament i informació a les dones que vulguin avortar sobre les diverses possibilitats
existents, vetllant per la salut, benestar i seguretat de les dones i donar-les suport, sigui
quina sigui la seva edat.
5. Incloure informació sobre l'actual reforma de la llei de l'avortament a les activitats de
sensibilització i educació sexual que du a terme pel servei de joventut, el servei d’atenció a
la dona o demés centres de salut amb competències per fer-ho.
6. Impartir campanyes a escoles i instituts on es promourà la capacitat de decisió de la dona
sobre el seu cos, oferint una educació efectivo-sexual oberta i sense prejudicis.
7. Denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que pateixin les
dones gironines.
8. Oferir suport legal als i les professionals de la medicina que vulguin combatre aquesta
reforma en la seva pràctica diària.

9. Donar suport a les accions que diferents entitats municipals puguin dur a terme en contra
d'aquesta reforma de la llei de l'avortament.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que aquesta moció és una iniciativa del grup promotor de la CUP i l’ha
presentat a l’Ajuntament el grup dels socialistes.
La Sra. López explica que el Ple del mes de juliol ja es va posicionar en contra de la proposta
de Llei, però actualment aquesta proposta ja és un projecte que es tramita al Congrés.
Seguidament, exposa els antecedents de la moció i els acords d’aquesta.
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:
17/01/2014
20/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
24/01/2014
24/01/2014
24/01/2014
24/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
29/01/2014
31/01/2014
03/02/2014
03/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
07/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
12/02/2014
12/02/2014

Desestimació al·legació de Francesc Puig Orriols per liquidació ocupació de la
via pública.
Compensació deute Pere Rosell com arrendatari bar sala Diagonal.
Bestreta a l’Associació de Balladors de la Sala Diagonal per import de 600 €.
Modificació condicions de treball de l’arquitecte municipal.
Liquidació per sanció urbanística a Construccions Joan Castany, SL.
Aprovació relació de factures.
Autorització instal·lació atracció pesca infantil durant setmana santa i ram.
Autorització instal·lació xurreria durant setmana santa.
Autorització transmissió llicència de parada definitiva del mercat setmanal a
Diego Amaya Carmona.
Gratificacions nòmina de gener.
Reconeixement segon trienni antiguitat a Sandra Bartés.
Reconeixement segon trienni d’antiguitat a Cristina Ramisa.
Contractació del subministrament i instal·lació de persianes al local de la llar
de pensionistes a Portabella Serrallers SL.
Canvi titularitat llicència activitat bar restaurant El Martinet a favor de Josep
Lluís Pérez López.
Compliment condició tràmit de comunicació d’una activitat de construcció i
reparació de màquines de soldadura elèctrica a nom de Solter Soldadura SL.
Traspàs concessió de nínxol a favor d’Antonio Ibáñez Jaén.
Traspàs concessió de nínxol a favor d’Encarna Ibáñez Jaén.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Joaquina Prats Vallbona.
Autorització instal·lació atracció infantil durant setmana santa i ram a favor de
Dolors Serra Masdevall.
Trasllat a una sala edifici del Molí a l’Associació de voluntaris de protecció civil.
Sol·licitud ACA permís manteniment guals riu Merdàs.
Incoació expedient sancionador infracció ordenança tinença animals.
Liquidacions ocupació via pública i escombraries mercat.
Adjudicació servei bar del pavelló municipal a Ginebr Flores.
Anul·lació cobrament via executiva a Barclays Bank, SAU.
Autorització instal·lació castell inflable durant el Ram i setmana santa.
Baixes rebuts padró IVTM.
Autorització transmissió llicència parada mercat a Ahmed El Gharibi.

12/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
14/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
03/03/2014
03/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
11/03/2014
10/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014

Concessió llicència obres per rompuda al mas Serradell.
Sol·licitud autorització obres augment pressió barri del Roser.
Desestimació al·legació sanció trànsit d’Aniceto Rubio.
Inici expedient sancionador multes trànsit.
Liquidació del pressupost del 2013.
Exempció IVTM a Jaime Escudé Lozano.
Nova liquidació llicència ampliació nau ramadera Mas Les Planes.
Aprovació relació de factures.
Paralització activitat tractament d’àrids al polígon Niubó.
Concessió llicència obres a Eduard Torras per renovació instal.lacions
elèctriques càmping Molí Serradell.
Concessió llicència obres a M Jesús Presa per allargar barbacana.
Concessió llicència obres a Maria Rodríguez per condicionament de garatge.
Autorització instal·lació parada mercat setmanal a Ivan Solé.
Bonificació IVTM a Construccions Icart SA.
Adjudicació contracte desratització edificis municipals a Gestior Químics SL.
Concessió llicència obres a M Angels Monclús per enderrocar balcó.
Adjudicació contracte desratització casc urbà a Gestior Químics SL.
Concessió bestreta de 850€ a Francisco Teixidor.
Modificació de pressupost per incorporació de romanents de crèdits.
Concessió llicència obres a Montse Masplà per rehabilitació de local per a
transformació en restaurant-bar.
Concessió bonificació 50% IVTM a Josep Lloret.
Reconeixement trienni antiguitat a Rosa M Martí.
Reconeixement trienni antiguitat a Carme Murillo.
Reconeixement trienni antiguitat a Miquel Flores.
Exempció IVTM a nom de Montserrat Salvadó.
Exempció IVTM a nom de Miquel Comellas.
Traspàs concessió nínxol a favor de Mateo Espelt.
Convocatòria extraordinària del Ple.
Gratificacions nòmina mes de febrer.
Retirada vehicle abandonat a la via pública a nom de M Dolores Pareja.
Concessió dret funerari a Maria López.
Admissió a tràmit reclamació patrimonial presentada per comunitat de
propietaris Pl. Mainada 6-7.
Sol·licitud propostes entitats financeres concertació de préstec.
Sol·licitud propostes entitats financeres concertació de préstec.
Autorització instal·lació parada mercat setmanal a Albert Saurí.
Adjudicació obres execució d’un col·lector de sanejament i connexió
d’habitatges del sector carrer de la Fulla i Raval.
Desistiment comunicació activitat teràpies naturopatia Teràpies Pol i Geno,
SCP.
Liquidació aprofitament especial domini públic a ENDESA.
Liquidació aprofitament especial domini públic a ENDESA.
Liquidació aprofitament especial domini públic a IBERDROLA.
Liquidació aprofitament especial domini públic a ORANGE.
Liquidació aprofitament especial domini públic a ORANGE.
Sol·licitud propostes a entitats financeres per concertació d’operació de crèdit.
Baixa IVTM a nom d’Alfons Pérez Carrasco.
Liquidació aprofitament especial domini públic a ENDESA.
Rectificació error aritmètic anunci aprovació definitiva pressupost municipal
2014.
Compensació de deute a LERSA.
Delegació funcions Alcaldia.
Concessió llicència obres a Corona Rua per enguixar envans.
Bonificació IVTM per desballestament a Mario Chavdarov.
Concessió llicència obres a GAS NATURAL per obertura de cala.
Concessió llicència obres a GAS NATURAL per obertura de cala.

11/03/2014
11/03/2014
14/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
18/03/2014

Denegació llicència ambiental d’una activitat de tractament i revestiment de
metalls a nom de Teresa Herrera.
Concessió llicència obres a Jaume Lamiel per reforma cuina.
Aprovació relació de factures.
Pagament premis rua Carnestoltes.
Traspàs concessió nínxol a favor de Luisa Sadurní.
Adjudicació contracte obres millora pavimentació voreres a Construccions Pic
d’Eina SL.

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. 2 de 15 de gener de 2014, sessió extraordinària
Núm. 3 de 22 de gener de 2014
Núm. 4 de 5 de febrer de 2014
Núm. 5 de 12 de febrer de 2014, sessió extraordinària
Núm. 6 de 19 de febrer de 2014
Núm. 7 de 5 de març de 2014
Núm. 8 de 17 de març de 2014, sessió extraordinària
El Ple en queda assabentat.

5.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
5.3.1 Donar compte de l’evolució de la gestió de la Sala Diagonal durant els
mesos de gener i febrer
L’Alcalde explica que la gestió dels balls a la Sala Diagonal que s’ha portat a terme els dos
últims mesos i mig han generat uns ingressos de 2.036,80 euros a l’Associació, seguidament
agraeix als responsables d’aquesta Associació de la tasca portada a terme.
5.3.2 Donar compte de l'aprovació de l'oferta de places de la Llar d'Infants El
Barrufet pel curs 2014-2015
L’Alcalde explica que aquesta any es manté l’oferta de l’any passat perquè hi ha la mateixa
evolució en el nombre de naixements i afegeix que si hi ha més alumnes inscrits s’obriran
noves aules.
5.3.3 Donar compte de la memòria tècnica de la gestió dels residus municipals
a la comarca del Ripollès
L’Alcalde explica l’evolució del servei de recollida i gestió de residus a Campdevànol.
5.3.4 Donar compte del resum anual del Servei d’orientació Laboral del
Consorci Ripollès Desenvolupament
L’Alcalde explica l’evolució del Servei d’orientació Laboral a Campdevànol i destaca que
evidencia la bona tasca que s’està fent, atès que de les 39 persones ateses al municipi se
n’han inserit en el món laboral 24.
5.3.5 Donar compte del Pla de reposicions i millores 2014 en instal·lacions
d’abastament a Campdevànol
L’Alcalde explica el Pla de reposicions i millores per al 2014 presentat per GIACSA l’import del
qual ascendeix a uns 20.000 euros, tot i que adverteix que a finals d’any algunes d’aquestes
actuacions poden haver canviat perquè pot ser que sorgeixin altres incidències més urgents.

5.3.6 Donar compte de l’informe definitiu de la sisena edició de l’observatori de
Govern Local
L’Alcalde fa una comparativa del resultat d’aquest informe amb la resta de municipis de
Catalunya.
DELIBERACIONS
La Sra. López fa els següents precs i preguntes en relació amb el seguiment de la prestació de
serveis:
− En relació amb la gestió de la Sala Diagonal, diu que han vist que la rescissió de l’antic
contracte ha fet que s’hagi de compensar un deute per valor de 12.000 euros, la qual cosa
els fa pensar que resoldre el contracte potser no era la millor opció i tot i que l’Associació
estigui fent una bona feina, no serà suficient per a compensar aquest deute.
− En relació amb l’oferta de places a la llar d’infants, diu que no entenen per què tenint 74
places autoritzades se n’oferten menys, perquè això pot generar certa inseguretat als pares
i mares.
− En relació amb el servei d’orientació laboral, en destaca el bon funcionament i els bons
resultats obtinguts.
− En relació amb l’informe de l’Observatori, destaca que tracta temes importants i que
l’analitzaran més detalladament.
L’Alcalde explica el següent:
− Es va rescindir el contracte de la Sala Diagonal perquè hi havia un deute de l’adjudicatari a
l’Ajuntament de 12.000 euros que cada vegada creixia més. L’Ajuntament es va quedar
material que era del concessionari i que un cop resolt el contracte hauria d’haver comprat.
A canvi del deute l’Ajuntament ha rebut béns per valor de 12.000 euros.
− En relació amb l’oferta de places a la llar d’infants, en el decret es deixa molt clar que en
cas que hi hagi més alumnes preinscrits que els oferts, s’ampliarà el nombre de places.
Aquest any així s’ha fet. L’oferta prevista al decret s’ha fet en funció de les indicacions del
Departament. S’obriran les aules que siguin necessàries i cap nen o nena no es quedarà
fora.

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 de les següents contractacions:
Expedient 6.3.3/2/2013 – Contractació de les obres clavegueram i col·lectors del sector del
Raval i el carrer de la Fulla:
• Connexió dels habitatges núm. 29, 31 i 31bis adjudicat a Construccions Joprada, SL
per un import màxim de 294,00 euros i 61,74 euros d’IVA.
• Connexió dels habitatges núm. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15 i 17 adjudicat a Construccions
Icart, SA per import màxim de 10.814,14 euros, i 2.270,96 euros d’IVA.
Expedient 6.3.4/1/2014 – Obres de millora i reparació de la pavimentació de les voreres dels
carrers de Campdevànol – Adjudicat a Construccions Pic d’Eina, SL per import de 13.796,55
euros, més 2.897,28 euros d’IVA.
Expedient 13.3/3/2013 – Subhasta de fusta de 2013 – Adjudicat a J. Cunill, SLU per 19,50
€/m3, IVA exclòs.
Expedient 1.4.6/6/2014 – Contractació d’espais publicitari en el diari El 9 Nou per import màxim
de 3.072,00 euros, IVA exclòs.
El Ple en queda assabentat.
5.4.2 Donar compte de les subvencions sol·licitades

L’Alcalde dóna compte de les següents subvencions sol.licitades:
− Sol·licituds dels programes DIPSALUT 2014.
− Subvenció de la Diputació de Girona per a la gestió forestal
− Subvenció de La Caixa per les subvencions i bonificacions per raons socials
− Subvenció de la Diputació de Girona per al circuït de motos
− Subvenció de la Diputació de Girona per la restauració de la sèquia Molinar
− Subvenció de la Diputació de Girona per la restauració i millora del passeig de la Farga
− Subvenció de la Diputació de Girona per la millora de l’enllumenat públic
− Subvenció de la Diputació de Girona per a noves tecnologies
El Ple en queda assabentat.
5.4.3 Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte dels convenis formalitzats següents:
−
−
−

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a les activitats
gaudeix de l’estiu al Ripollès
Segona addenda al conveni d’arrendament d’un pati per a l’habilitació d’una zona
d’aparcament
Conveni d’ús privatiu i reservat de la sala Nouvandalis de la piscina municipal

El Ple en queda assabentat.

5.5 Informació de l’equip de govern per àrees
El Sr. Garcia informa que aquest cap de setmana hi haurà la Cursa d’orientació, en data d’avui
hi ha unes 600 persones inscrites i la majoria d’establiments del municipi tenen una ocupació
prevista de quasi el 100%.

5.6 Precs i preguntes
La Sra. López fa els següents precs i preguntes:
− Des de fa unes setmanes, el seu grup municipal està col·laborant amb el regidor d’Esports
per adequar la pista de pàdel i manifesta que creuen que s’ha de fer una actuació més
amplia que no els 6.000 euros. S’ha de donar una solució definitiva en el punts de llum,
crear un espai pavimentat, enjardinar, regular determinats aspectes de seguretat i adequar
l’espai de l’aparcament. El cost de totes aquestes actuacions és molt superior a 6.000
euros que es pot fer en diverses fases, però és necessari buscar més finançament.
− En relació amb l’ajut sol·licitat per al passeig de la Farga, mostra la seva estranyesa de què
no s’hagi sol·licitat amb més antelació perquè va molt lligat a l’obra d’augment de pressió al
barri del Roser.
− Finalment, demana que l’Ajuntament quan es dirigeixi al seu grup s’hi dirigeixi com a Grup
Municipal Socialista i no com a PSC.
L’Alcalde respon el següent:
− L’obra del passeig de la Farga era prioritària i tenien molt clar que s’havia de fer
conjuntament amb l’obra d’abastament d’aigua, recollint així la seva petició. No s’ha pogut
fer la petició de finançament abans per la situació econòmica de la Diputació, ja que ara
només dóna subvencions per a projectes molt concrets i necessaris.
− Es donarà el suport que sigui necessari al regidor d’Esports per portar a terme el projecte
de la pista de pàdel.
− En relació amb l’última petició, manifesta que així es farà.
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

