ACTA 07/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
25 DE SETEMBRE DE 2014
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)

A Campdevànol,

Inici: 20:05
Acabament: 20:30
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.

La reunió té per objecte la celebració de
Jaume García i Anglada (indep. ERC- la sessió convocada en legal forma,
primera convocatòria.
AM)

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 l’acta de la sessió de 01/08/2014
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial de l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de
salut pública
2.2 Aprovació inicial de l’ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i
activitats recreatives
2.3 Aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible
3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Aprovació definitiva del compte general de 2013
4t. Mocions dels grups municipals
4.1 Moció de suport al Consell Comarcal del Ripollès per sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on
està ubicat el centre escolar
4.2 Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014
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 Donar compte dels convenis i contractacions
5.4 Informació de l’equip de govern per àrees
5.5 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, abans de tractar els punts inclosos en
l’ordre del dia, informa de la recent defunció del regidor Joan Rivera López, en destaca
la figura i el seu caràcter bondadós i conciliador, i fa un minut de silenci.
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 l’acta següent:
−

Ple ordinari, núm. 6, de 01-08-2014

L’acta s’aprova per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació inicial de l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de
seguretat i de salut pública
Antecedents
1. La Directiva 2006/123/CE, de Serveis de Mercat Interior (DSMI) és una norma que té com a
objectiu aconseguir un efectiu mercat interior en l'àmbit dels serveis per via de l'eliminació
d'obstacles legals i administratius. Alhora representa una gran oportunitat per modernitzar
l'Administració i fer-la més accessible als ciutadans, gràcies a la implantació de
procediments electrònics. El resultat ha de conduir a un sistema administratiu més àgil i de
major confiança en el ciutadà, a la interrelació amb les Administracions de tota la Unió
Europea i amb la pròpia Comissió Europea i, en definitiva, a reactivar l'economia en
potenciar el sector dels serveis. Aquesta Directiva suposa un repte de simplificació
administrativa, d'impuls de l'administració electrònica i de foment de les
anomenades finestretes úniques.
2. En l'actualitat, aquestes iniciatives s'emmarquen dins del concepte de Finestreta Única
Empresarial (FUE), o punt de referència per a les persones emprenedores, empresàries i
intermediàries en la seva relació amb l'Administració. La FUE consisteix en un canvi de
model de relació entre les empreses i l’Administració, basat en la confiança en l’empresari, i
es caracteritza per:
− La integració de serveis i tràmits que afecten a tot el cicle de vida de l'empresa
− Reuneix serveis i tràmits de l'Administració local, Generalitat i Administració de l'Estat
− Els serveis es presten pel canal que esculli l'empresa, prioritzant, així sí, l'electrònic
− Ús d'un model col·laboratiu de prestació de serveis
− Celeritat i eficiència fomentant la resolució immediata
3. El Consorci AOC és l’encarregat de coordinar aquesta eina i posar-la a disposició dels ens
locals catalans.
4. Alhora, la Diputació de Barcelona ha redactat un model d'ordenances tècniques
municipals relatives a la tramitació d'activitats adaptades a la normativa actual, publicades
al BOPB de 19 d’octubre de 2012.
5. Es presenta al Ple la proposta d’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat
i de salut pública
Fonaments jurídics

1. El procediment d'aprovació i modificació de les Ordenances i Reglaments 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:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de
salut pública de l’Ajuntament de Campdevànol, el text del qual consta a l’expedient.
Segon. 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.
Tercer. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde dóna la paraula al regidor Gerard Soler.
El Sr. Soler explica els antecedents d’aquest acord i destaca que per poder fer l’adhesió a la
FUE és necessària l’adaptació de les ordenances municipals d’intervenció municipal ambiental,
de seguretat i de salut pública i d’ espectacles públics i activitats recreatives als models
redactats per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci AOC.
La Sra. López manifesta que els sembla correcta aquesta proposta i per això hi votaran a
favor.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Aprovació inicial de l’ordenança d’intervenció municipal en espectacles
públics i activitats recreatives
Antecedents
1. La Directiva 2006/123/CE, de Serveis de Mercat Interior (DSMI) és una norma que té com a
objectiu aconseguir un efectiu mercat interior en l'àmbit dels serveis per via de l'eliminació
d'obstacles legals i administratius. Alhora representa una gran oportunitat per modernitzar
l'Administració i fer-la més accessible als ciutadans, gràcies a la implantació de
procediments electrònics. El resultat ha de conduir a un sistema administratiu més àgil i de
major confiança en el ciutadà, a la interrelació amb les Administracions de tota la Unió
Europea i amb la pròpia Comissió Europea i, en definitiva, a reactivar l'economia en
potenciar el sector dels serveis. Aquesta Directiva suposa un repte de simplificació
administrativa, d'impuls de l'administració electrònica i de foment de les
anomenades finestretes úniques.

2. En l'actualitat, aquestes iniciatives s'emmarquen dins del concepte de Finestreta Única
Empresarial (FUE), o punt de referència per a les persones emprenedores, empresàries i
intermediàries en la seva relació amb l'Administració. La FUE consisteix en un canvi de
model de relació entre les empreses i l’Administració, basat en la confiança en l’empresari, i
es caracteritza per:
− La integració de serveis i tràmits que afecten a tot el cicle de vida de l'empresa
− Reuneix serveis i tràmits de l'Administració local, Generalitat i Administració de l'Estat
− Els serveis es presten pel canal que esculli l'empresa, prioritzant, així sí, l'electrònic
− Ús d'un model col·laboratiu de prestació de serveis
− Celeritat i eficiència fomentant la resolució immediata
3. El Consorci AOC és l’encarregat de coordinar aquesta eina i posar-la a disposició dels ens
locals catalans.
4. Alhora, la Diputació de Barcelona ha redactat un model d'ordenances tècniques
municipals relatives a la tramitació d'activitats adaptades a la normativa actual, publicades
al BOPB de 19 d’octubre de 2012.
5. Es presenta al Ple la proposta d’ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i
activitats recreatives
Fonaments jurídics
1. El procediment d'aprovació i modificació de les Ordenances i Reglaments 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:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i
activitats recreatives de l’Ajuntament de Campdevànol, el text del qual consta a l’expedient.
Segon. 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.
Tercer. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
VOTACIÓ
No havent-hi intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.

2.3 Aprovació inicial del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) del municipi
de Campdevànol
Antecedents

1. El Pacte dels Alcaldes és el principal moviment europeu en què participen les autoritats
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i
utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu compromís, els signants
de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les
emissions de CO2 abans del 2020.
2. La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals gironins i amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, promou aquesta iniciativa europea en l’àmbit de
les comarques gironines i ha decidit promoure el Pacte d’Alcaldes a través del Programa
d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la
Diputació de Girona ha formalitzat el seu compromís davant la DG Energia de la Comunitat
Europea i esdevé Coordinador Territorial del Pacte per oferir suport tant a nivell tècnic com
econòmic als signataris del Pacte. En aquest sentit la Diputació de Girona va concedir a
l’Ajuntament de Campdevànol una subvenció de 2.292,00 € per a la redacció del Pla
d’Acció d’Energia Sostenible.
3. El PAES del municipi de Campdevànol va ser redactat pel Consorci d’Espais d’Interès
Natural del Ripollès (CEINR).
4. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Campdevànol de 24 de juliol de 2013 va
aprovar-lo per la seva tramesa a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona a fi de
revisar-lo.
5. Aquesta Àrea ha procedit a la seva revisió i modificació en allò que s’ha escaigut i en data
9 de setembre de 2014 ha manifestat la seva adequació a la Metodologia per a l’elaboració
dels PAES a les comarques gironines.
Fonaments jurídics
1. D'acord amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s’exposarà al públic pel
termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis, als efectes que es puguin
presentar al·legacions i reclamacions davant les oficines de l'ajuntament en horari d'atenció
al públic.
2. En virtut dels articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 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, és competència del Ple l’aprovació d’aquest pla.
Proposta d’acords
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
Primer. Aprovar inicialment el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de l’Ajuntament de
Campdevànol, el text del qual consta a l’expedient.
Segon. 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 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.
Tercer. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquesta proposta.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents d’aquest acord.

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

3r. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
3.1 Aprovació definitiva del compte general de 2013
En compliment de l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març per qual s’aprovà el text refós de
Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes ha procedit a
l’examen del compte general del pressupost de l’Ajuntament de Campdevànol corresponent a
l’any 2013, a quin efecte ha tingut a la vista dit compte juntament amb els documents
corresponents.
Examinats els documents i resultant que confronta el referit compte general amb el respectiu
pressupost, els acords de modificació de l’estat de despeses i d’ingressos, la liquidació del
pressupost, i els manaments de pagament que amb llurs justificants han estat posats a
disposició de la Comissió, més els manaments d’ingrés corresponents que la mateixa comissió
també ha pogut examinar i confrontar, així com el resultat de l’acta d’arqueig a 31 de desembre
de 2013 referent a fons del pressupost, la Comissió considera que queda degudament justificat
dit compte.
Vistos els informes favorables de la Comissió Especial de Comptes celebrats els dies 27
d’agost de 2014 i 25 de setembre de 2014 del Compte General del pressupost de l’exercici
2013, i resultant que durant el període d’exposició pública segons anunci publicat al BOP núm.
165 de data 29 d’agost de 2014, no s’han presentat reclamacions al respecte, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2013.
2. Continuar la tramitació legal corresponent amb tramesa de la informació a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya
DELIBERACIONS
El Sr. Soler fa un breu resum de l’estat del Compte General del Pressupost de l’exercici 2013.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
Finalitzat aquest punt, s’incorpora la Sra. Marta Bardulet Farrés (CiU) i excusa el retard.

4t. Mocions dels grups municipals
4.1 Moció de suport al Consell Comarcal del Ripollès per sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi
on està ubicat el centre escolar
En determinades zones de Catalunya, com és el cas del Ripollès, es dóna la situació d’alumnes
d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi de residència, han
d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en temps, per assistir a l’escola.
Molt sovint aquests desplaçaments són d’una envergadura similar, o fins i tot major (en alguns
casos se superen els 15 quilòmetres), als que realitzen alumnes que resideixen en un municipi
diferent al que està ubicat el centre escolar. A més, és important destacar que molts d’aquests
desplaçaments s’han de realitzar, totalment o parcialment, per camins rurals i això comporta

que, en cap cas, es pugui disposar de transport escolar col·lectiu. També cal tenir present que
determinats desplaçaments, tot i no ser de molta distància, no es pot plantejar fer-los a peu
perquè discorren per trams de carretera i es podria veure afectada la seguretat de l’alumnat.
Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat que
resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és menys cert que aquesta
normativa també permet que es puguin equiparar ambdues situacions. De fet, temps endarrere,
a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. Cal entendre que l’equiparació es realitzava en
base al reconeixement que, d’altra manera es produïa, tot i que no de dret sí de fet, un clar
greuge comparatiu.
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de només garantir
la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi diferent del que està
escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. Aquesta situació que està
comportant un esforç complementari per a les administracions també el comporta per a les
famílies, just en el moment que, precisament resulta més complicat.
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs vinent,
encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats pel Departament
d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt freqüent que el cost que
hagin de suportar per l’ús del servei de menjador s’incrementi substancialment. I aquesta, en el
seu cas, no es una qüestió gens menor si es té en compte que la despesa és ineludible,
precisament per la distància de l’escola al seu domicili.
Així, és relativament fàcil que es doni la situació, per exemple, d’una família de quatre membres
amb una renda mensual bruta de 1.175,12 € i amb dos fills escolaritzats que, entre menjador i
transport hagi de suportar un cost mensual de 291,38 € , el que implica gairebé un 25% de la
seva renda. Per sota d’aquest llindar la situació es complica encara més perquè, tot i tenir dret
a ajuts de menjador i/o desplaçament, el nivell de renda disponible és encara més baix. En el
supòsit de l’exemple, si la família no s’hagués de fer càrrec del desplaçament, la despesa seria
equivalent aproximadament al 20% de la seva renda.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que fa al
desplaçament, entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre escolar i el
que, residint al mateix municipi, té el domicili a una distància considerable de l’escola.
Segon. Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament la gratuïtat del
desplaçament pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on estan
escolaritzats pels casos en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador escolar i que,
per la distància entre el centre escolar i el seu domicili, necessàriament han d’utilitzar el servei
escolar de menjador.
Tercer. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Ripollès, a la Diputació de Girona i
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que aquesta és una moció tramesa pel Consell Comarcal i explica els
antecedents. Destaca que és un tema que sembla que provisionalment s’ha solucionat, però
s’ha mantingut en l’ordre del dia perquè s’assoleixi una solució definitiva.
La Sra. López diu que donaran suport perquè és una situació que provoca un greuge
comparatiu respecte la gent que viu al mateix territori i afecta a les maneres d’organització de
les famílies. I destaca que a més a més s’ha de tenir en compte que s’ha suprimit el servei de
transport escolar.
VOTACIÓ

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

4.2 Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han
exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític
perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans,
socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada
pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1.

2.

3.

Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de Campdevànol amb la realització de la
mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una
crida a la participació.
Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la
consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.
Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els antecedents de la moció. Destaca que es demana el suport de les
corporacions locals a una iniciativa que demana una gran part de la ciutadania i informa que el
proper 4 d’octubre està previst un acte institucional al Palau de la Generalitat de Catalunya en
el qual es farà entrega dels certificats dels acords de Ple.
La Sra. López diu que donaran ple suport perquè el dret a votar és irrenunciable, és una
expressió de la qualitat democràtica. Malgrat que el resultat de la consulta no serà vinculant, ha
de ser significativa. Aquest procés ha de permetre al poble de Catalunya que s’expressi d’una
manera lliure i democràtica sobre el seu futur.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia següents:
16/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014

Aprovació Pla seguretat obres camp de futbol.
Traspàs concessió de nínxol a favor de germans Boixassa.
Traspàs concessió de nínxol a favor de germans Cabello.
Traspàs concessió de nínxol a favor de Raimon Mir.
Concessió reclamació patrimonial a Domingo Gil.
Autorització a Montserrat Martínez celebració festa escuma.
Renúncia concessió de nínxol de Miquel Ricart.
Liquidació a M Carmen Rua per desperfectes a la via pública.

25/07/2014
25/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
26/08/2014
01/09/2014
04/09/2014
04/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014

Instal·lació parades festa major.
Liquidació plusvàlues.
Modificació rebut escombraries a la Ziga_Zaga Ripollès SLU.
Gratificacions nòmina juliol.
Convocatòria Ple.
Concessió llicència obres a Carmen Fossas per arranjament sostre habitació.
Concessió llicència obres a Ramona Bonada per arranjament rampa garatge.
Concessió llicència obres a Antonio Gómez per col·locar cel ras de fusta.
Comunicació obertura activitat bancària BBVA.
Desestimació petició canvi tarifa liquidació activitat ramadera.
Concessió llicència obres per substitució banyera a Ramon Aymerich.
Concessió llicència obres per posar plaques solars a Josep Lloret.
Concessió llicència obres per reformar bany a Daniel Escalè.
Concessió llicència obres per construcció habitatge unifamiliar a Joan Viñas.
Concessió llicència obres per posar teules a Salvador Icart.
Autorització celebració festa barri de l’Estació.
Sancions trànsit.
Comunicació activitat parc d’aventura forestal.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Expedient sancionador infracció ordenança tinença animals a Albert Pinto.
Expedient sancionador infracció ordenança tinença animals a Carlos Moreno.
Autorització provisional del sòl per aparcament caravanes i habitatges mòbils.
Concessió llicència obres per adequació local comercial a Manuel Rodríguez.
Concessió llicència obres per pavimentació dutxes a Comforsa.
Concessió llicència obres per substitució fusteries exteriors a Àngela Soler.
Concessió llicència obres per reforma bany a Mariona Fábregas.
Concessió llicència obres per reforma cuina i bany a Lourdes Mills.
Canvi titularitat llicència activitat oficina instal·lacions elèctriques de Bosoms
Carbonell SC.
Anul·lació denúncia trànsit a nom de Sergi Armengou.
Comunicació canvi titularitat bar El Ciervo.
Concessió llicència obres per col·locar tanca metàl·lica a Dolors Ullastres.
Delegació funcions alcaldia.
Concessió llicència obres per repassos varis a Jordi Coll.
Concessió llicència obres per obertura de cala a Gas Natural.
Concessió dret funerari de nínxol a Pedro Prieto.
Traspàs concessió nínxol a favor de Joaquin Hernando.
Renúncia concessió de nínxol a nom de Josefa Arroyo.
Gratificacions nòmina mes agost.
Aprovació relació de factures.
Bonificació escombraries a nom de Gerard Soler.
Suspensió procediment executiva parada mercat a nom de Jose M Colom.
Liquidació taxa piscina municipal.
Sancions trànsit.
Exempció impost vehicles a Antonio Segura.
Baixa serveis escombraries M Teresa Herrera.
Modificació taxa escombraries a Electricitat Guitart SLL.
Liquidació premis concurs floral.
Liquidació ocupació via pública a Circ de Catalunya.
Modificació pressupost 5/2014.
Concessió llicència obres per substitució de banyera a Pere Tubau.
Concessió llicència obres per reforç sostre a Jaume Lamiel.
Exempció impost IVTM a Maria Ruiz.

El Ple en queda assabentat.

6.2 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 14 de juliol de 2014
Núm. 24 de 21 de juliol de 2014, sessió extraordinària
Núm. 25 de 28 de juliol de 2014
Núm. 26 de 14 d’agost de 2014, sessió extraordinària
Núm. 27 de 4 de setembre de 2014, sessió extraordinària
El Ple en queda assabentat.

6.3 Donar compte dels convenis i contractacions
6.3.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte de la contractació següent:
- Millora de la seguretat viària a les urbanitzacions del Castell i Vista Alegre
- Contracte menor d’actuacions en matèria forestal
- Contractació d’obres de millora del ferm de zones altes i centre del municipi
El Ple en queda assabentat.
6.3.2 Donar compte dels convenis formalitzats en els darrers dos mesos
L’Alcalde dóna compte de la formalització del conveni de col·laboració amb Set Berguedà per a
la preservació del Torrent de la Cabana.
El Ple en queda assabentat.
6.3.3 Donar compte de la memòria del curs 2013-2014 del Servei Local
d’Orientació Familiar
El Ple en queda assabentat.

6.4 Informació de l’equip de govern per àrees
No hi ha assumptes.

6.5 Precs i preguntes
La Sra. López demana un diàleg més fluid i diu que els regidors i les regidores han de prendre
nota de com era el Sr. Joan Rivera.
El Sr. López recorda la figura del Sr. Rivera i informa que el dia 26 de setembre a les 8 del
vespre es farà un acte obert a tothom en record seu.

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

