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ACTA 1/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)

A Campdevànol,
Quan són les 20:00 hores i sota la
Presidència del titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms es reuneixen en la Sala de
Sessions els regidors/es que consten al
marge.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió convocada en legal forma, primera
convocatòria.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusa:
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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:
1.
2.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Relació de Decrets de l’Alcaldia

3.

Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local

4.
5
6.
7.

8.
9

10
11.
12.

Alcaldia
Donar compte de l’arxiu de les actuacions judicials del contenciós del carrer Damià
de la Farga
Donar compte de la liquidació dels deutes amb l’Escola Comarcal de Música
Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge
Adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses
Aprovació de les normes particulars del procés d’adjudicació de 4 habitatges amb
protecció oficial al municipi de Campdevànol (1 en règim de lloguer amb opció de
compravenda i 3 en règim de lloguer)
Mocions dels grups municipals
Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM sobre adhesió a l’associació de
municipis per la independència
Mocions que presenta el grup municipal del PSC-PM:
9.1. Moció en favor de donar prioritat i tractament d’urgència de la construcció de
la nova l’Escola de Campdevànol
9.2. Moció per la millora de la gestió diària dels recursos econòmics de l’Ajuntament
de Campdevànol
Moció que presenten els grups de CIU, PSC-PM i ERC – AM de suport al Govern de
la Generalitat en les seves reclamacions pel pagament de deutes contrets per
l’Estat Espanyol envers Catalunya
Informació de l’Equip de Govern
Precs i preguntes
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta del Ple núm. 15 de 24 de novembre de 2011
L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
2011
07/11
16/11
21/11
21/11
22/11
22/11
22/11
22/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
24/11
25/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
30/11
30/11
01/12
01/12
01/12
02/12
02/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
13/12
13/12
13/12
14/12
14/12
15/12
16/12
16/12
16/12
16/12
19/12
19/12
20/12
22/12
23/12
23/12
23/12
27/12
28/11
28/12
29/12
29/12

Expedient sancionador denúncia trànsit.
Canvi nom nínxol a favor de Vicenç Capdevila Casas.
Concessió llicència obres a Laura Bosch per modificació de gual.
Modificació llicència obres a Telefònica per instal·lació 9 pals.
Bonificació IIVT a favor de Teresa Puig Farres.
Bonificació escombraries a favor de David Barrio de Gea.
Convocatòria ple ordinari.
Reclamació escombraries comercial a nom de Judith Cabrera.
Concessió llicència obres a Construccions Campdevànol 96 per acabats nau industrials.
Expedient sancionador denúncia trànsit.
Reclamació escombraries comercials a nom d’Albert Subirana.
Concessió llicència obres a Pilar Ill per repassar teulat.
Canvi nom nínxol a favor d’Enric González.
Canvi nom nínxol a favor d’Enric González.
Concessió llicència obres a Josep L. Garcia per reposició panots vorera.
Concessió llicència obres a Comunitat propietaris Pl. Melcior Vaquer 2 per connexió xarxa
clavegueram.
Concessió llicència obres a Raimon Mir per reformes al Mas les Planes.
Concessió llicència obres a Nou Promotora per rehabilitació façana.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Juan F Murillo per connexió xarxa clavegueram.
Recurs reposició de France Telecom.
Caducitat llicència obres a nom d’Esteve Palau Gumí.
Reconeixement de trienni a Ramon Perearnau.
Reconeixement de trienni a Teresa Caparrós.
Emplaçar interessats recurs contenciós carrer Hortes.
Canvi nom nínxol a favor d’Antònia Ortíz.
Canvi nom nínxol a favor de Juana Segura.
Ordre execució neteja solar Av. Pau Casals 2.
Ordre execució neteja solar carrer Major 25.
Anul·lació denúncies trànsit.
Canvi nom nínxol a favor d’Antònia Dordas.
Canvi nom nínxol a favor de Rosario Corominas.
Canvi nom nínxol a favor de Mercedes Espelt.
Canvi nom nínxol a favor de Teresa Bertran.
Canvi nom nínxol a favor de Mateo Basagaña.
Canvi nom nínxol a favor de Montserrat Marín.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura cala.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura rasa.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura rasa.
Canvi nom nínxol a favor de Josefa Casademunt.
Canvi nom nínxol a favor de Júlia Solà i 2 més..
Canvi nom nínxol a favor de Josefa Garrigós i 1 més.
Concessió llicència obres a Elias Muñoz per reforma bany.
Liquidacions llicència ocupació via pública.
Arxiu expedient neteja vegetació pati barri de la Creu 17.
Baixa per caducitat del padró d’habitants de Mouaouya Asabban.
Baixa per caducitat del padró d’habitants de Jorge R Duran Méndez.
Calendari cobrança any 2012.
Aprovació padrons 1a. cobrança 2012.
Devolució diferència quotes menjador llar infants.
Compliment tràmit activitat no reglada dl Sr. Albert Espelt Martínez.
Liquidacions impost increment valor terreny.
Aprovació concertació pòlissa de crèdit.
Denegació devolució fiança obres a Xavier Martínez Bonnin.
Modificació pressupost 5.
Modificació pressupost 7.
Pròrroga contracte AODL Sandra Bartés.
Concessió llicència obres a la Sra. Carme Capdevila per construcció piscina.
Concessió llicència obres a Comercial de la Forja per enderroc local.
Aprovació relació factures juliol-agost.
Concessió dret funerari a la Sra. M. Pilar Nevado.
Bonificació impost vehicles a Àngel Sánchez Morato.
Canvi nom nínxol a favor de M. Teresa Segura Cayuela.
Canvi nom nínxol a favor d’Esteve Perarnau Casadesús.
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29/12
29/12
29/12
30/12
30/12
30/12
30/12
30/12
30/12
30/12
30/12
2012
02/01
02/01
02/01
02/01
02/01
02/01
02/01
03/01
02/01
02/01
02/01
03/01
09/01
10/01
10/01
12/01
17/01
17/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
19/01
19/01
19/01

Canvi nom nínxol a favor de Rosa Perearnau.
Canvi nom nínxol a favor de Maria Vila.
Canvi nom nínxol a favor de Narcís E Gratacós Graugés.
Canvi nom nínxol a favor de Teresa Peipoch.
Bonificació impost vehicles a Josep Sellas Clotet.
Bonificació impost vehicles a Jofran Sellas SL.
Bonificació impost vehicles a M. Pilar Basagaña.
Modificació pressupost 6/2011.
Bonificació impost vehicles a Juan A. Anguita.
Exempció impost vehicles A. Araceli Monterroso.
Adjudicació contracte menor subministrament llums de Nadal a Construcciones y Técnicas de
Iluminación.
Aprovació actes preus contradictoris obres enderroc habitatge carrer Damià de la Farga.
Concessió llicència obres per posar mampara al Sr. Albert Martínez.
Concessió llicència obres per col·locació rètols a Agustí Capdevila.
Concessió llicència obres per arrebossar paret a F Xavier Hernández.
Concessió llicència obres per arranjament coberta a Eudalda Solé.
Concessió llicència obres per canvi mobles cuina a Pilar Arenas.
Aprovació certificació obres última obra enderroc habitatge carrer Damià de la Farga.
Compliment comunicació activitat massatge emplaçament camí de la Creu 13.
Concessió llicència obres a Esteve Palau Gumí per finalitzar construcció habitatge unifamiliar.
Al·legació escombraries a nom de Josefina Faja Ricart.
Aprovació certificació obres 2 i última enderroc habitatge carrer Damià de la Farga 7.
Compliment tràmit comunicació activitat residència geriàtrica amb emplaçament al Passeig
Cortaló 5.
Correcció errada material dies festa local 2012
Desestimació al·legació sanció trànsit presentada pel Sr. David Cordón Rivas.
Autorització transmissió llicència activitat explotació ramadera al Camp del Cornut.
Concessió llicència obres a la Sra. M. Carmen Vila Peinado per connexió a la xarxa de
clavegueram.
Bonificació 50% taxa escombraries a Enrique Fabre Planas.
Bonificació 50% impost vehicles a Josep Rebollo Barbado.
Autorització ús privatiu sala Polivalent a la Sra. Gisela Pulido per a espai de trobada familiar
d’hivern.
Autorització ús privatiu sala Molí per celebrar la Fira de les 1000 Labors Artesanes.
Tràmit comunicació activitat consulta terapèutica al Sr. David Barrio de Gea.
Concessió llicència obres al Sr. Antonio Martínez Ufarte per a arranjament coberta.
Concessió llicència obres a la Sra. M. Teresa Cortacans Fajula per a arranjament coberta.
Concessió llicència obres a la Sra. Carmen Capdevila Fonts per a obres en piscina del Mas la
Riera.
Concessió llicència obres al Sr. Albert Martínez Espelt per col·locar rètol al carrer Pompeu
Fabra 5.
Concessió llicència obres al Sr. Jordi Saborit per regularització feixa a la Colònia Herand.
Contractació Sra. Ingrid Mas per cobrir període incapacitat temporal de la treballadora de la
llar d’infants Ana Cañizares Luque.
Reconeixement de trienni d’antiguitat a la Sra. Montserrat Gil Casals.
Reconeixement de trienni d’antiguitat a la Sra. Ana Porras Prada.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 17, de 10 de novembre de 2011
Núm. 18, de 15 de desembre de 2011
Núm. 19, de 29 de desembre de 2011
El Ple en queda assabentat
Alcaldia
4. Donar compte de l’arxiu de les actuacions judicials del contenciós del
carrer Damià de la Farga.
L’alcalde explica que hem finalitzat les actuacions d’execució de sentència del
contenciós del carrer Damià de la Farga.
La Sala contenciosa ha arxivat l’expedient.
El Ple en queda assabentat
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5. Donar compte de la liquidació dels deutes amb l’Escola Comarcal de
Música
L’alcalde explica que l’Ajuntament va procedir al pagament pendent dels cursos
2009 i 2010 de l’Escola Comarcal de Música. Per fer-ho vam haver de fer una
modificació del pressupost per aconseguir l’import de 15.560 EUR. Part d’aquest
import procedia de la partida de subvencions a entitats.
La Sra. López diu que no tenir seu de l’Escola al poble és un greuge pels veïns de
Campdevànol. S’hauria de reconduir la situació. Per fer-ho ofereix participar a la
elaboració del pressupost de 2012 per trobar una solució.
L’alcalde respon que el seu grup serà consultat en la elaboració del pressupost.
Aquest any de traspàs ens ha servit per sanejar els deutes heretats pendents. S’ha
d’estudiar l’esforç econòmic a fer per tenir seu de l’escola.
La Sra. López replica que ella també va heretar deutes de la legislatura precedent
(22.000 € de la recollida orgànica) però aquests fets no han de suposar un greuge
pels veïns que es queden sense Escola.
El Ple en queda assabentat
Medi Ambient i Sostenibilitat
6. Adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia
renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania.
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Campdevànol té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en
les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que
es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Campdevànol fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori
en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor
de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
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Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de
la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de
les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la
Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Campdevànol es compromet també a elaborar un informe
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i
Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde o regidor/a a qui delegui per a que signi el formulari
d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la
Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de
Brussel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport
i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
La Sra. Pujol explica la proposta.
La Sra. López demana quins avantatges ens suposa aquest pacte.
L’alcalde explica que és un requisit previ a la participació en polítiques europees
d’ajuts en matèria d’estalvi energètic per a la sostenibilitat ambiental, sota la
coordinació de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
7. Aprovació de les normes particulars del procés d’adjudicació de 4
habitatges amb protecció oficial al municipi de Campdevànol (1 en règim
de lloguer amb opció de compravenda i 3 en règim de lloguer)
Vista la proposta de normes relatives a l'adjudicació dels habitatges amb protecció
oficial disponibles al municipi de Campdevànol.
Vist que les normes particulars permeten obrir el procés d’adjudicació de 4
habitatges amb protecció oficial al municipi de Campdevànol (1 en règim de lloguer
amb opció de compravenda i 3 en règim de lloguer);
Atès que per tal d'iniciar el procediment cal que l’Ajuntament doni conformitat als
criteris emprats per la Generalitat de Catalunya;
El Ple per unanimitat acorda:
1. Donar conformitat a les normes particulars dalt esmentades.
2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya per tal que pugui iniciar
d’immediat el procediment d’adjudicació
3. Fer-ne publicitat entre els veïns de Campdevànol per al seu coneixement a
través de la ràdio municipal, pàgina web i taulers d’anuncis.
La Sra. Pujol explica la proposta:
Aquestes normes permeten obrir el procés d’adjudicació de 4 habitatges amb
protecció oficial al municipi de Campdevànol:
Un habitatge en règim de lloguer amb opció de compra:
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Els lloguer dels primers 5 anys poden servir com a preu de la compra (100%)
A partir del sisè any el preu pagat de lloguer computa el 50% del preu de compra
ADREÇA
COMPTE ARNAU 5, 1-1

SUP.
76,52

DORM. APARC.
3

SI

RENDA
(€/MES)
254,51 €

El preu de venda serà el mòdul vigent en el moment de fer l’opció de compra:
Tres habitatges que s’ofereixen en règim de lloguer:

C/ MAJOR, 8 Bl. 1 - BX 2

56,48

2

SI

RENDA
(€/MES)
195,71 €

C/ MAJOR, 8 Bl. 1 – 1-3

38,60

1

SI

143,25 €

C/ MAJOR, 8 Bl. 1 – 2-1

55,07

2

SI

191,58 €

ADREÇA

SUP.

DORM. APARC.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
Mocions dels grups municipals
8. Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM sobre adhesió a
municipis per la independència
“...”
Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts
que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis de Catalunya que recollia el sentit de la manifestació sobiranista del 10
de juliol de 2010 i que va comportar la declaració de municipis moralment exclosos
de la Constitució Espanyola.
Tenint en compte els següents punts:
1.Que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de
juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:
Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu
desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de
llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en
un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un
poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les
disposicions de la Carta de les Nacions Unides.
2.Que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els
seus interessos comuns i genèrics.
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3. I que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que
els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996,
El Ple per unanimitat acorda:
Primer. Iniciar les actuacions per constituir i formar part d'una associació d’ens
locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.
Segon. Expressar la voluntat del Ple de l’Ajuntament de Campdevànol de
concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el
funcionament de l’Associació.
Tercer. Designar un o més representants de la mesa del plenari, com a
representants d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir. Quan el
representant o representants no hi puguin assistir, mitjançant resolució
expressa, podran delegar en un altre regidor.
Quart. Facultar als representants de la mesa del plenari designats per tal de
signar els documents necessaris per a l’execució del present acord.
Campdevànol, 2 de gener de 2012
“...”
La Sra. Pujol defensa la proposta.
La Sra. López diu que votaran a favor tot i que demana que ens centrem més en
temes locals del nostre municipi.
La Sra. Portabella diu que la postura del seu grup de CIU sempre ha estat en la
defensa de la cultura i la llengua pròpia de Catalunya. Fins i tot amb l’estelada a
l’Ajuntament. Votaran a favor.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
9. Mocions que presenta el grup municipal del PSC-PM
9.1. Moció en favor de donar prioritat i tractament d’urgència de la
construcció de la nova l’Escola de Campdevànol.
“…”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La construcció de l’edifici de la nova Escola de Campdevànol és una necessitat
clamorosa de la nostra població.
Actualment, els nens i nenes de Campdevànol estan utilitzant barracons i els
passadissos per fer classe. D’altra banda, amb les dades demogràfiques a la mà,
hom pot comprovar com per a futurs cursos no està garantida l’escolarització de
tots els nens i nenes al mateix poble, essent la data límit el curs 2014-2015.
Segons la informació tramesa pel Departament d’Ensenyament a l’Alcaldia i a la
Regidoria d’Ensenyament de a l’Ajuntament de Campdevànol, la situació de la nova
escola i la predisposició a tirar-la endavant està condicionada a la corresponent
dotació al pressupost de la Generalitat.
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Arran de la publicació de la proposta de pressupostos de la Generalitat per al 2012,
s’ha posat de manifest que l’Escola de Campdevànol no es troba inclosa en els
comptes de l’administració que ha de construir l’edifici.
Amb l’objectiu de donar força i suport explícit als representants de l’Ajuntament de
Campdevànol en la defensa:
1. De la prioritat absoluta que requereix la construcció de l’escola per al
municipi de Campdevànol i
2. D’una tramitació urgència, que redueixi a la meitat tots els procediments
administratius que comporta l’execució d’aquest important projecte desprès
que s’hagi adjudicat la seva redacció (aprovació inicial, exposició pública,
aprovació definitiva, inici del procediment de contractació de l’obra,
adjudicació, etc...).
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que atengui amb la màxima
celeritat la demanada del poble de Campdevànol.
SEGON.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
que doni la màxima prioritat a la construcció de l’escola de Campdevànol i que, per
tant, reservi, el més aviat possible, la partida per a la construcció de l’Escola de
Campdevànol en el pressupost que gestiona i tramiti de la forma més abreujada
possible la construcció d’aquest nou equipament.
TERCER.- Trametre el present acord al Departament d’Ensenyament per a la seva
consideració.
“…”
La Sra. López explica la proposta. Afegeix que es presenta per tal de donar suport
als representants del poble perquè tinguin la força necessària per demanar la
tramitació d’urgència que reduiria els terminis a la meitat.
La Sra. Portabella explica que ADIGSA ha adjudicat el projecte de l’escola el 9 de
gener de 2012 al despatx Mestura Arquitectes. L’Ajuntament es va posar en
contacte amb el Departament d’Ensenyament per poder opinar sobre la redacció del
projecte. El director dels Serveis Territorials va veure factible aquest contacte.
Hem de tenir en compte que el projecte s’ha de redactar en sis mesos però es pot
allargar per diferents motius. Un cop redactar s’ha de tramitar en un procediment
que preveu tres aprovacions: inicial, provisional i definitiva. Desprès s’iniciarà la
licitació de l’obra.
Per tot això no té gaire sentit que demanem una partida als pressupostos de 2012
per fer l’obra. Al 2013 sí que s’haurà de lluitar per tal que s’inclogui la partida
corresponent.
La Sra. López respon que si els pressupostos de 2013 s’allarguen com enguany ens
trobarem que la licitació de l’obra no començarà a principis d’any i s’allargarà l’inici
de les obres si no es preveu una partida al 2012.
Sra. Portabella replica que estan d’acord en que és prioritari. Avui mateix el delegat
del govern ha visitat l’escola i ens ha dit que pel 2013 és molt possible que el
pressupost de la Generalitat de Catalunya ho reculli.
L’alcalde agraeix a tots els grups el consens en la moció per anar plegats en
defensa de l’escola.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
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9.2. Moció per la millora de la gestió diària dels recursos econòmics de
l’Ajuntament de Campdevànol.
“…”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Actualment vivim una situació de crisi econòmica general i, a ningú se li escapa que, en
aquesta situació, la gestió es complica, ho vivim i ho patim tots, a casa, a la feina, en
qualsevol àmbit de la nostra vida.
L’Ajuntament de Campdevànol no és aliè a aquesta realitat i es troba immers en
afrontar una situació en què les dificultats econòmiques dia a dia s’aguditzen. Així
mateix, la resta d’Administracions Públiques es troben en la mateixa situació,
agreujada aquesta, per un cúmul d’incompliments constants que generen una situació
de greuges en cadena, doncs l’incompliment dels pagaments de l’Estat a la Generalitat
ha acabat repercutint-se injustament a les administracions més properes als ciutadans,
els Ajuntaments.
Malgrat, tractar-se d’un Ajuntament poc endeutat (un 61,1% segons dades del darrer
compte general de 2010 aprovat) i per tant, amb cert marge per fer front a la situació
actual, la realitat és que s’ha constatat una dificultat afegida en la tasca de la gestió
diària dels recursos municipals, ja que bona part de les transferències que altres
administracions feien a l’Ajuntament s’han vist posposades i, fins i tot, reduïdes.
Actualment, a la intervenció d’aquest Ajuntament, consten un total de 674.857,14€
pagats per l’Ajuntament i pendents de cobrar com a subvencions de la Generalitat
segons consta en el següent quadre:
Actuació pagada per l’Ajuntament Import degut Administració que deu la subvenció
Pl. AM Claret
Camí Segur
Piscina (pendent signar conveni)
Enllumenat Sant Cristòfol
Enllumenat Sant Cristòfol
Edifici escorxador
Activitats per joves
Telecontrol aigua
Gestió forestal sostenible
Dipòsit aigua Puigcorber
Piscina
Llar d'Infants 2010-2011

80.000,00
25.076,98
75.000,00
61.494,60
29.741,32
6.204,50
7.443,00
51.029,05
16.930,10
54.737,59
160.000,00
107.200,00

TOTAL

Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya

674.857,14

A nivell de tresoreria, i per tant, de la gestió diària dels recursos econòmics de
l’Ajuntament, la manca de previsió sobre el cobrament d’aquests imports, no permet
per una adequada planificació econòmica.
Amb l’objectiu d’evitar que es reprodueixin situacions en les que l’Ajuntament de
Campdevànol ha vist compromesa la seva capacitat de fer front a les obligacions
econòmiques de caràcter ordinari que li són pròpies,
El Ple per unanimitat acorda:
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ÚNIC.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que programi, a la menor brevetat
possible, el pagament de les subvencions compromeses amb l’Ajuntament de
Campdevànol i que aquests ja ha pagat i ha justificat degudament.
“…”
La Sra. López explica la proposta:
La situació general de crisi afecta la gestió diària de l’ajuntament com a la resta
d’administracions. Tot i que el nostre endeutament segons la liquidació de 2010
està molt per sota de la mitjana (61% respecte el 90%), la manca de previsió de
les subvencions pendents de cobrar de 674.857,14 € fan que la Tresoreria
municipal suporti greus tensions que dificulten el dia a dia.
És indispensable que la Generalitat programi els pagaments a la major brevetat
possible perquè provoca malestar en la gestió.
L’alcalde agraeix el to de l’exposició de la regidora: el reconeixement de la greu i
complexa situació que passa l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat. És bo que anem
units es aquesta dura situació que s’aguditza cada dia.
Les inversions de la darrera legislatura no s’han cobrat, tot i les gestions
realitzades. La Diputació sí que ha complert amb les seves obligacions.
El conveni per la subvenció d’Esports està previst signar-ho la propera setmana.
Hem hagut de fer un préstec abans de fi d’any i una pòlissa de Tresoreria pel 2012.
A més hem d’anar amb molta prudència a les despeses.
L’increment de les operacions financeres suposen un increment de la càrrega de
l’Ajuntament.
Agraeix el suport en el camí difícil que ens toca viure.
La Sra. López diu que ells no han negat mai que hi havia crisi. També van heretar
un préstec al 2008. Abans es rebien les subvencions que ara no acaben d’arribar.
La intenció de la moció és per aclarir la imatge de solvència de l’Ajuntament. S’ha
de ser molt prudent a les formes i les mesures adoptades per no perjudicar aquesta
imatge. És una moció de suport per tal que el poble tiri endavant.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
10. MOCIÓ D’URGÈNCIA
Prèvia declaració de la urgència per unanimitat dels assistents se sotmet al
Ple l’adopció de la següent:
“…”
Moció que presenten els grups de CIU, PSC-PM i ERC – AM de suport al
Govern de la Generalitat en les seves reclamacions pel pagament de deutes
contrets per l’Estat Espanyol envers Catalunya.
Exposició de motius
És per tots àmpliament conegut que la situació econòmica que travessa la
Generalitat de Catalunya és profundament delicada, així els deutes que l’Estat
Espanyol manté envers Catalunya compliquen enormement la tresoreria del nostre
Govern.
Tan és així que el 22 de juliol del 2011 el Parlament de Catalunya ja va aprovar una
moció en la que reclamava al govern de l’Estat espanyol el pagament dels fons de
competitivitat. La moció afirmava que “el Parlament manifesta l'incompliment del
govern de l'estat respecte al pagament del fons de competitivitat que preveu el
sistema de finançament per a Catalunya i insta la vicepresidenta segona del govern
i ministra d'economia i hisenda a donar compliment de les seves obligacions”.
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La moció posava en evidència doncs l’incompliment sistemàtic del govern estatal
envers la Generalitat, fet que ha complicat enormement la situació de tresoreria
d’aquest darrer ens.
En aquests moments el fons de competitivitat (1450 milions d’euros) continua
pendent de pagament i aquests diners s’hi afegeixen els 759 milions d’euros
corresponents a la disposició addiciona tercera de l’Estatut per l’any 2008. És
evident que aquesta situació complica enormement la gestió de tresoreria del
govern i les finances de Catalunya.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer. Traslladar a la Generalitat de Catalunya el nostre ple suport en la
reclamació dels deutes contrets per l’Estat Espanyol corresponents al fons de
competitivitat i a la disposició addicional tercera de l’Estatut, que ascendeixen a
2209 MEuros.
Segon. Comunicar aquest acord a Presidència de la Generalitat de Catalunya i al
Departament d’Economia i Coneixement.
“…”
L’alcalde explica que és una moció de suport a la Generalitat de Catalunya en la
reclamació dels deutes que l’Estat central té pendents. Els 22098 ME ajudaran a
que la Generalitat pugui pagar als ajuntaments: es tancarà el cercle iniciat a la
moció anterior de reclamació de subvencions pendents.
La Sra. López explica que es tracta d’ajudar a la Generalitat a resoldre la difícil
situació actual.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
11. Informació de l’Equip de Govern
La Sra. Pons explica:
-

Ja s’han fet reunions a tots els barris. Al mes de juny juliol es tornarà a fer
una ronda de reunions ver valorar les actuacions realitzades arrel de les
reunions prèvies.
Pel que fa el camí Ral tenim previst l’inici de les obres a primers de febrer.
Quedarà pendent el tram del càmping a l’Empalme.

La Sra. Portabella explica:
De l’Àrea d’Ensenyament, la tramitació de la nova escola ja s’ha explicat.
De l’Àrea d’Esports:
- Es va celebrar la segona Sant Silvestre el 31-12-2011 amb molt d’èxit. Vol
felicitat l’Associació Sant Grau per l’excel·lent feina que van realitzar.
- Hi ha prevista la primera marató de muntanya el dia 19 de febrer per la
mateixa Associació Sant Grau.
- El gimnàs municipal està totalment finalitzat i es preveu inaugurar el dia 1
de febrer. Les entrades diàries es poden aconseguir al pavelló. Els abonaments a
l’Ajuntament.
- S’ha anat fent les reunions periòdiques amb les associacions esportives.
La Sra. Bardulet explica diferents activitats realitzades des del darrer Ple:
La Festa de Nadal al Casal de Jubilats, amb la quina i el ball
Es van fer visites a la gent gran del poble i es va donar un obsequi.
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S’ha aprovat les bases del concurs del bar del Casal de jubilats
Àrea de Salut:
- S’han rebuts els desfibril·ladors i estan pendents d’instal·lar els fixos.
- Hi ha previstos els cursos sobre protecció de la salut pel 2012
Àrea de Cultura i Festes:
- S’han reubicats al Centre Cívic els vestits de la Dansa per millorar la
conservació
- S’ha començat a treballar amb les activitats anuals
- Es va inaugurar l’enllumenat públic per la Fira de Nadal
- Es van preparar les cartes al Reis dels nens i nenes
- Es va fer la Comissió del Patge reial
- S’ha fet la reunió sobre la Festa Major de 2012
- Es va preparar la Cavalcada amb el Patronat
- El cagatió amb el Kau dels Vàndals
- Es va fer el Nadal joc
- Les llufes amb els grallers
- El conta comtes amb Nadal joc
- Els vestits del Reis
- Renovació dels reis i patges amb l’ajut del jovent, Comissió de Festes
- Protecció civil durant els Reis
- Vam preparar la carrossa del Rei Blanc
- Es va fer la primera reunió de la Comissió Coll i Bardulet el 27-12-2011
- Es va fer l’assaig de la Dansa
- Es van fer els actes de celebració de Reis
- S’ha fet un inventari del material del Patronat de Cultura per economitzar al
màxim les despeses
- S’han revisat les base del concurs de Sant Jordi
- Al gener vam preparar la carrossa i es van fer els Reis
- El dia 9 de gener ens vam reunir amb les entitats per preparar el
carnestoltes 2012. El dia 18 el Patronat va preparar la seva disfressa.
- El Patronat va estudiar els actes de l’homenatge a Coll i Bardulet
Àrea de Joventut:
- Es va fer una reunió amb els tècnics de joventut del Consell per comentar el
Pla Nacional i Local de joventut
- La nova tècnica de joventut de l’Ajuntament ens va explicar els objectius de
2012
L’alcalde explica diferents activitats realitzades des del darrer Ple:
- Va visitar el delegat dels Serveis Territorials de Cultura
- Vam rebre la visita del director general de Comforsa
- Juntament amb la regidora de Medi Ambient van visitar el cap de Carreteres
Sr. Gorgorió
- Va visitar el secretari general de l’Habitatge Sr. Carles Solà
- Vam rebre la visita institucional del delegat del govern per tractar diferents
temes
- Hem preparat la licitació del bar del casal de jubilats per adjudicar a partir del
febrer.
- Es va aprovar per Junta de Govern les subvencions a entitats del poble, culturals i
esportives. Ja s’ha notificat als interessats per tramitar al més àgil possible la
justificació de la despesa.
- De la Llei de Barris ens han comunicat que no haurà diners pel 2012:
- Al mercat municipal han hagut baixes i volem dinamitzar-lo per ser un referent.
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- El Pla d’actuació als barris coordina les dues regidories implicades: Barris i Obres i
Serveis.
- Han començat a visitar empreses per copsar la situació econòmica del poble i
oferir la nostra col·laboració (encara que modesta) a empresaris i treballadors
- Van visitar el solar de cal Ribalaigua amb el delegat del govern
- El projecte de l’escola ja està adjudicat per GISA
- S’han fet reunions d’urbanisme amb el cos tècnic de l’Ajuntament per tractar
temes de Medi Ambient, obra pública, execució de les obres del PUOSC 2012 (Pl.
Roser, abastament d’aigua en alta)
- La jardineria municipal es vol externalitzar per millorar l’eficàcia del servei
- Pel que fa el servei de neteja: la gestió de l’equip de govern ve marcada per la
complicada situació de crisi tant a la Generalitat com als ajuntaments. Pel que fa el
nostre servei de neteja s’ha optat per la no externalització ni l’acomiadament de
cap treballadora. La opció més ajustada és la reducció proporcional de la jornada i
el sou.
Es va fer una primera reunió amb els treballadors i una segona també amb els
delegats de personal.
Pel que fa els delegats de personal no està d’acord amb les seves afirmacions però
les respecta.
Aquestes mesures s’hauran d’anar fent en el futur pel fet que els impostos que
paguen els veïns s’ha emprar de manera eficient. Els esforços que s’hauran de fer
seran complexos i complicats.
El Ple en queda assabentat
12. Precs i preguntes
El Sr. Lluís López demana:
1. Sobre la pista d’skate que necessita reparacions urgents: paviment, panells de
fusta. També els planells del Roser i l’Estació.
2. No sabem res de les tanques del camp de futbol que s’han de canviar.
3. Al Sr. Soler li recorda que està a la seva disposició per tractar del pressupost al
més aviat possible
La Sra. Capdevila demana:
4. Que no s’aturi la Llei de Barris
La Sra. López demana:
5. Si els veïns hauran de pagar les obres del Roser que afecten els porxos privats.
6. Si tenim alguna ajut previst per la teulada de l’Ajuntament
7. Si externalitzem el servei de jardineria, què passarà amb el personal. Li
preocupa que la Fundació MAP perdi la feina que actualment li dona l’Ajuntament.
Haurien de continuar amb el servei.
8. Per la regidora de Benestar Social, troba a faltar informació sobre la Comissió
per ajudar famílies desnonades del poble.
9. Sobre l’impagament de la subvenció de la Llar d’Infants i la rebaixa de l’import:
si s’ha fet alguna gestió al respecte tal i com es va dir al Ple.
10. Hi ha una petició de l’AMPA per usar el Centre Cívic i els hem dit que han de
pagar per fer activitats amb els nens ?
11. Perquè no s’ha col·laborat amb la Unió de Botiguers a les seves campanyes de
promoció del comerç, tal i com es dona suport a les visites a empreses.
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12. Pregunta si a la Comissió Coll i Bardolet es farà un monogràfic sobre la figura
del pintor.
13. Sobre la política de recursos humans no vol jutjat l’actuació de l’alcalde. Però hi
ha una mala política de recursos humans en fons i forma perquè no s’ha fet en
interès del municipi.
Ara es vol reordenar el servei de neteja d’una manera que provoca conflictes.
Avui a la roda de premsa donen la culpa al representants municipals per elevar la
crispació municipal.
Ha de tenir en compte que hi ha famílies al darrera que requereixen una política
social. És important no acomiadar i no retocar els sous.
Si el seu grup pot ajudar, ho faran, però a les formes s’ha de tenir cura i s’ha de fer
esforços per fer-ho.
Demana que es posi al seu lloc i maduri les seves decisions. També s’ha de posar al
lloc del personal afectat.
La finalitat ha de ser tenir un servei de neteja eficaç i que compleixi els seus
objectius.
14. Finalment encara no ha dit res del POUM, del pressupost ni de la Llei de Barris
que no passen pel Ple.
L’alcalde respon:
1. L’skate requereix una inversió important que estudien els nostres tècnics. Ara cal
estudiar les diferents opcions per prioritzar les actuacions i demanar pressupostos.
2. Les tanques del camp de futbol ja estan col·locades segons la petició del Club.
4. La Generalitat ha aprovat allargar l’execució de les actuacions de la Llei de Barris
en el temps per fer-la viable.
5. Dels porxos del Roser es va estudiar com fer viable l’execució. També van
estudiar millorar l’aspecte de l’entorn amb els garatges per dinamitzar el barri.
6. A la teulada de l’Ajuntament fem un repàs mínim de les teules per eliminar les
goteres i evitar el perill que caiguin. Els tancaments hauran d’esperar perquè no
són prioritaris.
7. La licitació de la jardineria fa el seu curs de negociació amb empreses del sector.
El MAP en serà una convidada.
8. La Comissió d’ajut a famílies desnonades es porta en l’àmbit de la més estricta
discreció per afectar temes personals.
9. La subvenció de la Llar d’infants pateix una situació complicada. Més que la
retallada del curs passat perilla la subvenció de l’any que ve.
10. Amb la petició del l’AMPA no es va arribar a cap acord pel que fa el Centre Cívic
11. La regidoria de Desenvolupament Econòmic (Comerç) ha fet gestions molt
importants amb la Unió de Botiguers. L’Ajuntament ajuda en tot el que pot i se li
demana.
12. Pren nota de l idea del monogràfic de Coll i Bardolet.
La Sr. Bardolet comenta que a la reunió de la Comissió ja es va proposar aquest
punt.
13. Pel que fa la gestió de recursos humans, no vol entrar a discutir. La situació
d’ara no és la que hi havia a l’anterior legislatura.
La Sra. López recorda que pel que fa la Llei de Barris el seu objectiu és donar feina
i crear llocs de treball. Si l’equip de govern necessita el suport del seu grup, ja hi
pot comptar. És importants que es posi en marxa.
Recorda que la subvenció per canviar els tancaments de la seu de l’Ajuntament es
va atorgar amb motiu de l’estalvi energètic que suposarà la inversió. Per exemple
pel tal que no passem tant fred a la Sala de Plens.
La subvenció de la Llar d’infants, la van reduir retroactivament de 1800 a 1600
euros. Al dia d’avui no hem cobrat ni la subvenció reduïda.
Del tema de personal, sembla que l’actuació de l’alcalde deriva de no haver escoltat
al delegats.
L’alcalde explica que de la subvenció per la Llar d’infants en parla sovint amb la
consellera d’Ensenyament.
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I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la
sessió quan són les 21:47 hores del vespre.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms
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