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ACTA NÚM. 1/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2009
Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

Joan Rivera López
Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla
Ramon Perarnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda
Laia Briones Buixassa
Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés

A la sala d’actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 20:00
hores del dia 30 de gener de 2009,
es reuneix l’Ajuntament Ple a
l’objecte de celebrar sessió ordinària
en primera convocatòria sota la
presidència de l’alcaldessa Il·lma.
Sra. Núria López Rodríguez, i
l’assistència dels regidors que es
relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep
Ruiz i Muñoz comissionat pel SAT del
Consell Comarcal del Ripollès.

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, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proposta aprovació actes sessions anteriors.
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última
sessió plenària.
Donar compte actes sessions de la Junta de Govern Local 2008.
Ratificació acord Junta de Govern Local de sol·licitud FEDER 2007-2010,
Eix 2.
Donar compte sol·licituds Fons Estatal Inversió Local.
Aprovació Compte general del Pressupost exercici 2007.
Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i la
Diputació de Girona per a la constitució d’una reserva forestal.
Acord de delegació de competències corresponents a la gestió dels
sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Campdevànol al
Consell Comarcal del Ripollès.
Moció de suport a l’acord adoptat pel Consell Comarcal del Ripollès de
reclamació al Departament d’educació de la gratuïta del menjador escolar
per als alumnes que resideixin en nuclis agregats o masies allunyades del
nucli urbà.
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10.
11.
12.
13.

Moció sobre l’actual conflicte al Pròxim Orient.
Informació de l’Alcaldia
Mocions Grup Municipal CiU.
Precs i preguntes i mocions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió.
En primer lloc excusa l’assistència de la regidora Sra. Roser Caballero Martínez i del
regidor Sr. Jordi Salamó Serra per problemes de salut. Expressa el desig del
consistori d’una prompta recuperació.
Seguidament es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
L’alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple
extraordinària de 30 de desembre de 2008.

l’acta

corresponent

a

la

sessió

El Ple acorda APROVAR la referida acta per unanimitat dels nou membres
assistents dels onze que de fet i de dret formen la Corporació.
2. RELACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA
L’alcaldessa informa al Ple de la relació de decrets dictats des de l’última sessió
plenària:
11.11.08

Anul·lació i aprovació nova liquidació aigua 3r. Trimestre 2008 a nom de
Pedro Prieto Pérez

22.11.08

Contractació de la Sra. Asunción Moreno Sánchez en substitució de
Teresa Panadés Cambras, mentre duri el període d’incapacitat temporal
d’aquesta treballadora.

24.11.08

Aprovació relació de factures corresponents al mes de juliol-2008 i que
pugen la quantitat de 107.238,08 €

24.11.08

Requeriment a la Sra. Àfrica Muntané Izquierdo per legalització activitat
clínica veterinària.

25.11.08

Convocatòria Ple ordinari 28.11.08

25.11.08

Reconeixement trienni a Anna Cañizares Luque.
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25.11.08

Reconeixement trienni a Josep Rebollo Barbado.

25.11.08

Reconeixement trienni a Francisco Teixidor Boada.

25.11.08

Reconeixement trienni a Teresa Caparrós Rodríguez.

25.11.08

Reconeixement trienni a Ramon Perearnau Dern.

25.11.08

Reconeixement trienni a Teresa Panadés Cambras.

26.11.08

Trasllat a la llista d’espera instal·lació de lloc de venda al mercat
setmanal presentada pel senyor Said Kadri.

26.11.08

Anul·lació i aprovació nova liquidació aigua 3r. Trimestre 2008 a nom de
Ramon Puig serrat.

26.11.08

Rescat nínxols núm. 506 i 487, pis cinquè i primer de la Via de Sant
Pere dels Srs. Magdalena Pérez Gonzàlez i Angel Vital Bautista.

26.11.08

Gratificacions i productivitat nòmina mes novembre-08.

27.11.08

Autorització ús privatiu de la sala polivalent del Centre Cívic a
l’Associació de veïns del barri de l’Estació, pel dissabte dia 29 de
novembre a les 16:00 hores.

27.11.08

Autorització ús privatiu de la sala polivalent del Centre Cívic a
l’Associació de veïns del barri de l’Estació, des del dia 31 de desembre al
4 de gener, per exposició de concurs de fotografia.

27.11.08

Expedient protecció legalitat urbanística o bres parcel·la núm. 31 Vista
Alegre i requeriment per legalització actes d’edificació al Sr. Esteve
Palau Gumí.

27.11.08

Sol·licitud de subvenció a la Caixa Catalunya (Obra Social) amb destí a
l’execució del projecte “Educació ambiental i descoberta del patrimoni
natural mitjançant visites guiades i tallers didàctics”.

27.11.08

Requeriment per legalització actuacions instal·lació rètol façanes edifici
C/ ;Major núm. 14 cantonada C/ Puigmal a Auto Escola Freser, SC.

27.11.08

Canvi de nom nínxols núm. 14 , pis 4t. Via de Sant Cristòfol i núm. 393,
pis quart Via de Sant Josep, per la inclusió del nom de la Sra. M. Carme
Palau Fossas.

27.11.08

Canvi de nom nínxol núm. 513 , pis 2on. Via de Sant Pere, per la
inclusió del nom del Sr. Enric Bardulet Palau.

27.11.08

Anul·lació i aprovació nova liquidació aigua 3r. Trimestre 2008 a nom de
Ramon Puig Serrat.
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28.11.08

Modificació del pressupost de l’exercici del 2008 per generació de crèdit.

29.11.08

Suspensió tramitació expedient de reclamació per responsabilitat
patrimonial en relació a la denúncia presentada per la Sra. Eugenia
Donate Rodríguez.

29.11.08

Autorització
pagament.

29.11.08

Ordre execució per arranjament tancament
Montserrat núm. 11 al Sr. Marc Anglada Pareja.

29.11.08

Donar trasllat a la llista d’espera sol·licitud instal·lació parada mercat
presentada per la senyora Zinab Azzahari Ep Belhadi.

29.11.08

Incoació expedient multes coercitives per incompliment ordre d’execució
per resolució urbanització pública C/ Pompeu Fabra, 5 empresa CAMPI
GRÀFIC, SA.

30.11.08

Devolució ingressos indeguts corresponents al mes de novembre
d’engany i segons el resum de moviments de pagament de finestra.

01.12.08

Aprovació de conveni amb el Consorci Ripollès Desenvolupament per a
l’execució d’accions d’ocupació dins la convocatòria “treball a les 4
comarques” .

01.12.08

Contractació de dos peons per al Pla d’Ocupació “Manteniment d’espais
d’ús públic” Sra. Catalina Vicente Ruiz i el Sr. Antonio Alejandro Trujillo
Taisma.

01.12.08

Aprovació certificació d’obra núm.,. 17 de reforma i ampliació llar
d’infants El Barrufet , que serà abonada al contractista adjudicatari
Construccions Casals Picas, SL.

03.12.08

Autorització ús sala de plens per celebració conferència de la Marató de
TV3 a l’Associació de Dones El Roser.

03.12.08

Canvi de nom nínxol núm. 827, pis 3r. Via de Sant Ramon, a favor de
M. Mercè Tubau Cuy.

04.12.08

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins el marc del Fons
de Subvencions extraordinari 2008 per a l’ampliació de la llar d’infants
El Barrufet.

04.12.08

Anul·lació i aprovació noves liquidacions IIVT a nom de Jorge Company
Mercader.

04.12.08

Anul·lació i aprovació noves liquidacions aigua 3r. Trimestre 2008,a nom

suspensió

subministrament

d’aigua
finca

per
Av.

manca

de

Verge

de
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de Francesc Planas Trias.
04.12.08

Autorització senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública
amb placa de “gual permanent”.

04.12.08

Aprovació anul·lació taxa per tinença de gossos de l’exercici 2008, a
nom de Julio Ortega Sànchez.
Acord d’exempció d’Impost de vehicles a nom de Josep M. Soler
Tortadés per disminució.

04.12.08
04.12.08

Acord de bonificació d’escombraries i aigua segons llista presentada per
la treballadora social.

04.12.08

Liquidació de treballs de neteja de l’escomesa de
sol·licitada per la Comunitat de Veïns del C/ Sant Llorenç.

04.12.08

Anul·lació rebut aigua 3r. Trimestre 2008 a nom de Construccions
Molina Coma , per baixa.

04.12.08

Sol·licitud al Departament de Governació i Administracions Públiques de
subvenció per reforma del Centre Cívic municipal.

04.12.08

Desestimar la reclamació del Sr. José Manuel Romero Merino per excés
de consum aigua potable.

05.12.08

Nomenament poders generals per a plets.

05.12.08

Delegació funcions Secretaria Intervenció a Miquel Saña Saña el dia 9 al
14 de desembre de 2008.

05.12.08

Autorització ús privatiu sala Auditori del centre cívic pel dimecres 10 de
desembre a Moisés Vital Porras, per una reunió de veïns de Pernau.

10.12.08

Aprovació liquidacions per ocupació de via pública per obres (5a. Relació
2008)

10.12.08

Modificació del Pressupost de l’exercici del 2008 per generació de crèdit
(4-2008).

10.12.08

Modificació del Pressupost exercici del 2008 per transferència de Crèdit
(5-2008).

10.12.08

Modificació del Pressupost exercici del 2008 per transferència de crèdit
(6-2008).

11.12.08

Autoritzar al Club Basquet Campdevànol, l’ús privatiu de la sala
Diagonal el dia 26 de desembre per celebrar la tradicional Quina de
Nadal

clavegueram
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11.12.08

Autoritzar a l’Escola Comarcal de Música del Ripollès, l’ús privatiu de la
Sala Molí, pel dia 19 de desembre, per la realització d’un concert de
Nadal.

11.12.08

Autoritzar al CEIP PIRINEU, l’ús privatiu de la Sala Diagonal, per
celebrar el Nadal

11.12.08

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per l’organització d’una
fira de promoció del comerç.

11.12.08

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per les Nits de
Monòlegs i altres activitats d’Estiu.

12.12.08

Aprovació liquidació servei de llar d’infants a nom de la senyora Mercè
Danés Martínez pel seu fill Oscar Pineda Danés.

12.12.08

Aprovació factures mes agost-2008.

14.12.08

Llicència 1ª ocupació habitatges Av. Barcelona, 67-69 a Riuborn, SL.

15.12.08

Modificació terminis inici i execució llicència d’obres al Sr. Manel
Sánchez González, en nom i representació de Construccions
Campdevànol, 96.

15.12.08

Concessió llicència d’obres al Sr. Jordi Portabella i Casany per realització
de terrassa i modificació obertura en l’habitatge situat a la Ctra. de
Gombrèn, 47.

15.12.08

Arxiu expedient restauració realitat física alterada i concessió llicència
d’obres
Per instal·lació de rètol en la façana de l’edifici situat al carrer Balmes, 7
realitzades per Sitic Solutions, SL.

15.12.08

Llicència d’obres a Montserrat Fernández Roma , per obrir rasa a la
vorera de l’Avinguda. Estació, 20.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Jessica Moratalla López consistents en
pavimentar tot l’habitatge situat a la Plaça Església, 7, 2on, 1ª.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Angelina Masgrau Tura, consistents en
aixecar les parets del pati del darrera situat a l’Avinguda de Catalunya,
14.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Dolors Bofill Elias, consistents en
l’ampliació d’obertura en façana fins a 2,50 m., situada al carrer
Miraflors, 2

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Enric Blasco Gómes, consistents en
pavimentar la zona del jardí al voltant de la piscina, a la finca situada al
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carrer Xandri, 2.
15.12.08

Concessió llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA,
consistents en obertura de rasa al carrer Diagonal, 3.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Antonio López Ruano,en nom de Telefónica
de Espanya, S.A.U, consistents en instal·lació de dos pals per canvi de
traçat de la línia telefònica al barri del Castell.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Eduard Simon Orriols, consistents en
connexió del clavegueram al Passeig del Cortaló, 7.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Esteve Palau Gumí, consistents en nova
llicència d’obres per finalitzar la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat a la parcel·la núm. 31 del Pla Parcial de Vista Alegre.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Josep Fonts Carles, consistents en canviar
les teules de la coberta i col·locar les rajoles al bany de l’habitatge
situar al carrer Indústria, 18.

15.12.08

Concessió llicència d’obres a Dolors Ullastres Palou, consistents em
moure terres per evitar filtracions d’aigua a la casa situada al Passatge
Estació, 4.

15.12.08

Aprovació bases generals i específiques oferta pública d’ocupació 2008.

16.12.08

Autoritzar l’ús privatiu de la sala Molí a l’entitat el Cau dels Vàndals el
dia 20 de desembre per celebrar el final de trimestre.

17.12.08

Llicència canvi titularitat i trasllat activitat despatx professional
d’arquitectura C/ Major, 24 a TENAS MATAS ARQUITECTES, SLP.

17.12.08

Requeriment per subsanació sol·licitud llicència d’obres a la Sra. Rosa
Tallant i Conca.

17.12.08

Autorització llicència d’obres a Sònia Puig Aguilera per pintar façanes
exteriors edifici plurifamiliar carrer Freser, 16.

18.12.08

Llicència d’obres a Xavier Martínez Bonnin, en nom i representació de
RIUBORN, SL per finalitzar la construcció de 4 habitatges en filera a
l’avinguda Barcelona, 67-69.

18.12.08

Liquidació definitiva llicència d’obres construcció 4 habitatges en filera a
l’Avinguda Barcelona, 67-69, quin promotor era Riuborn, SL.

18.12.08

Anul·lació i aprovació nova liquidació escombraries comercials local Pl.
Mainada de Ziga-Zaga Ripollès SLU.

18.12.08

Devolució aval obres “Desglossat 1r. Projecte Urbanització Unitat
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d’Actuació B PERU terrenys antiga Farga Casanova” dipositat per COP
GERMANS MARTY i JOSEP VILANOVA UTE.
18.12.08

Devolució aval obres a MIQUEL GARDELL, SA, constituïts per l’execució
de diverses urbanitzacions.

18.12.08

Anul·lació rebuts i noves liquidacions d’escombraries a nom de
l’empresa Rehabilitaciones Constructives Juros, sl.

18.12.08

Acceptació ajut de la Diputació de Girona per import de 500 € per al Pla
Local de Joventut.

18.12.08

Atorgament de subvenció per a l’organització de la trobada de música
del Ripollès de l’any 2008.

19.12.08

Atorgament d’ajut per Pessebre Vivent de la Parròquia.

19.12.08

Arxiu expedient ordre execució per reposició urbanització pública C/
Major, 24.

19.12.08

Decret sobre l’elaboració del pressupost general per a l’exercici de 2009.

19.12.08

Aprovació 8a. Relació/2008 de denúncies municipals.

20.12.08

Concessió llicència a Ventura Sau Peitiví, per obres consistents en
pavimentar les golfes de l’habitatge situat al carrer Teuleria, 8.

19.12.08

Aprovació pròrroga contracte AODL de la Sra. Maria Teresa Bulbena
Mauri per un any.

20.12.08

Arxiu expedient restauració realitat física alterada i concessió llicència
d’obres per instal·lació de rètol a Auto Escola Freser, SC a l’edifici situat
al C/ Major, 14.

22.12.08

Adjudicar la contractació de l’obra d’instal·lació d’una pista de patinatge
(Skate Park) a l’ empresa Entorn Urbà pel preu de 44.500 €.

22.12.08

Resolució sotmetre pressupost general a informe de la Intervenció i
trametre’l posteriorment al Ple de la Corporació, per tal que sigui
aprovat.

22.12.08

Donar trasllat a la llista d’espera de la sol·licitud llicència per instal·lació
parada mercat ambulant presentada per la senyora Rebecca Tomás
Mendoza.

22.12.08

Aprovació liquidació per instal·lació de bateria de 8 comptadors d’aigua
al carrer Diagonal, 9 a nom de Margarita Casas Capdevila.

22.12.08

Donar trasllat a la llista d’espera de la sol·licitud llicència per instal·lació
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parada mercat ambulant presentada per El Molghy Abdeloahid.
22.12.08

Donar trasllat a la llista d’espera de la sol·licitud llicència per instal·lació
parada mercat ambulant presentada per la senyora Rebecca Tomás
Mendoza.

22.12.08

Donar trasllat a la llista d’espera de la sol·licitud llicència per instal·lació
parada mercat ambulant presentada pel senyor José Francisco Da Silva
Fernandes.

22.12.08

Donar trasllat a la llista d’espera de la sol·licitud llicència per instal·lació
parada mercat ambulant presentada pel senyor Avtar Singh.

22.12.08

Donar trasllat a la llista d’espera de la sol·licitud llicència per instal·lació
parada mercat ambulant presentada per la senyora Maria Fernández
Santiago.

23.12.08

Convocatòria Ple extraordinari 30-12-08.

24.12.08

Llicència ambiental activitat centre veterinari carrer Prol. Gala, 22, bis. a
nom de Àfrica Muntané Izquierdo.

24.12.08

Llicència ambiental activitat centre veterinari Prol. Gala, 22 bis propietat
de la Sra. Àfrica Muntané Izquierdo.

24.12.08

Concessió llicència d’obres a PLA DE NIUBÓ, SL, per obres consistents
en la construcció de 10 naus, en el sector del Pla de Niubó, parcel·les 15
a 24

24.12.08

Suspensió tramitació llicència activitat magatzem de bastides i material
de la decoració, fins a l’aprovació definitiva del POUM o l’aixecament de
la suspensió.

24.12.08

Delegació funcions Secretaria Intervenció.

24.12.08

Autorització ús privatiu sala Auditori C. Cívic dissabte 24 de gener a les
20 hores per reunió de socis de l’entitat Moto Club Campdevànol.

24.12.08

Autorització ús privatiu sala Auditori C. Cívic dissabte 27 de desembre
per una reunió entre els veïns de Pernau.

24.12.08

Autorització ús privatiu sala Auditori C. Cívic tots els divendres de 19,30
a 20,30 a partir del 1 de gener fins al desembre de 2009, per poder
assajar la coral de l’entitat de la Processó de Campdevànol.

24.12.08

Suspensió tramitació llicència activitat GLP Mas La Riera de Sant
Llorenç, fins i tant no es disposi de l’informe de la Direcció general
d’Emergències i Seguretat Civil, sol·licitada pel senyor Agustí Capdevila i
Masdeu.
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24.12.08

Inici procediment adjudicació contracte obres procediment negociat
sense publicitat “Projecte constructiu del nou dipòsit al sector de Vista
Alegre i instal·lació d’una nova canonada d’impulsió del Cortaló fins el
nou dipòsit a Campdevànol.”

24.12.08

Aprovació expedient contractació obres procediment negociat sense
publicitat “Projecte constructiu del nou dipòsit al sector de Vista Alegre i
instal·lació d’una nova canonada d’impulsió del Cortaló fins el nou
dipòsit a Campdevànol.”

29.12.08

Desestimar reclamació interposada pel senyor Josep Boixader Vilella,
declarant ferma, a tots els efectes la sanció imposada per infracció de
trànsit.

30.12.08

Contractació pel procediment de màxima urgència de la Sra. Anna
Canalias Barquero i el Sr. Omar Chouib Valiente , per al Pla d’ocupació
“Recuperació d’espais per a ús lúdic”.

30.12.08

Incorporació com a romanent de crèdit de la partida “Enderroc edifici
carrer Damià de la Farga”.

30.12.08

Modificació del Pressupost de l’exercici del 2008 per generació de crèdit
(7-2008).

31.12.08

Devolució d’ingressos indeguts
pagaments de finestra..

07.01.09

Llicència activitat magatzem d’eines i accessoris de la construcció a
VICAM PALETES, SL.

08.01.09

Concessió llicència d’obres a Montserrat Martínez Pros, per reforma local
per a futur ús de comerç de menjar preparat al C/ Major, 2

08.01.09

Pròrroga llicència d’obres al Sr. Agustí Capdevila Masdeu per reforma
edifici i magatzem agrícola per destinar-lo a allotjament rural
independent, al Mas La Riera.

08.01.09

Delegacions funcions Secretaria Intervenció a la senyora Montserrat Gil i
Casals els dies 9 i 12 de gener.

09.01.09

Aprovació liquidacions ocupació via pública mercat (pagaments anuals) i
servei d’escombraries, exercici 2009.

12.01.09

Autorització ús privatiu sala auditori centre cívic, dissabte dia 24 de
gener a les 18 h. A Jordi Pascal Montero per celebrar una assemblea de
joves.

13.01.09

Llicència 1a. ocupació habitatge Av. Sant Pere d’Auïra, 46 al Sr.

segons

resum

de

moviments

de
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Alejandro Ramírez Garcia.
13.01.09

Canvi de nom nínxol núm. 392 pis 3r. Via de Sant Josep a favor de
Manuel Budó Basagaña.

14.01.09

Delegació funcions Alcaldia al 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Ferran Martínez
Ramos des del dia 15 al 17 de gener de 2009.

14.01.09

Donar trasllat a la llista d’espera de sol·licitud instal·lació parada mercat
presentada per la senyora m. Carmen Guardiola Bosch.

14.01.09

Donar trasllat a la llista d’espera de sol·licitud instal·lació parada mercat
presentada pel senyor Mbadje Dieng Birame.

14.01.09

Aprovació bonificació escombraries i aigua a Concepció Pous Tubau
(assistència social).

14.01.09

Anul·lació taxa per tinença de gossos a Jordi Coll Barniol.

14.01.09

Anul·lació % recàrrec IBI a Marc Puig Orriols.

14.01.09

Acord exempció impost vehicles a José A. Mosqueda Moral per
minusvalia.

14.01.09

Indemnització per invalidesa absoluta a Diego Vigueras Pérez.

15.01.09

Autorització ús privatiu sala auditori C. Cívic al sr. Jaume Basagaña
Guitart per dissabte dia 17 de gener.

15.01.09

Desestiment i arxiu sol·licitud llicència d’obres sol·licitada per Àrids
Manlleu, SA, i consistents en dragat de la presa de Molinou.

15.01.09

Aprovació liquidació instal·lació bateria de comptadors d’aigua al C/
Pompeu Fabra, 19 , a nom de SL Paez y Costa.

15.01.09

Aprovació liquidació instal·lació bateria de comptadors d’aigua a
l’Avinguda Estadió, 20 , a nom de Miquel Jiménez Fernàndez.

16.01.09
17.01.09

Aprovació de factures mes setembre-2008.
Autorització suspensió subministrament d’aigua 3r. Trimestre 2008, a
diversos abonats.

19.01.09

Autorització instal·lació llocs de venda ambulant al mercat municipal.

19.01.09

Petició d’autorització per actuació de desplaçament de graves al riu
Merdàs a l’Agència Catalana de l’Aigua.

19.01.09

Suspensió provisional obres C/ Miraflors, 2 i quin promotor és la senyora
Dolors Bofill Elias, condicionada al dictamen que emeti l’arquitecte un
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cop inspeccionades les obres.
19.01.09

Emplaçament interessats i sol·licitud defensa jurídica recurs contenciós
administratiu 691/2008, empresa Xfera Móviles, SA.

20.01.09

Ratificació suspensió execució obres C/ Miraflors, 2.

20.01.09

Aprovació padró aigua 4t. Trimestre 2008.

21.01.09

Aprovació factura a nom de XADA per import de 2.088 € i acceptació de
l’endós de la mateixa.

21.01.09

Delegació funcions alcaldia a Ferran Martínez Ramos des del dia 22 al 25
de gener de 2009.

El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE ACTES SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL 2008
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de Junta de Govern
Local celebrades durant l’any 2008.
El Ple en queda assabentat.
4. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14-01-09 DE
SOL·LICITUD FEDER 2007-2010 EIX 2
Vist l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de
presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4.
Vista la documentació tècnica corresponent a l’actuació “Mur de protecció del riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou”, redactada pels tècnics Miquel
Flores i Salgado i Antoni García Arrabal.
Ateses les necessitats del municipi en la matèria susceptibles de ser cofinançades
pel FEDER.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la memòria valorada de l’actuació “Mur de protecció del riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou” .
Segon.- FORMULAR sol·licitud d’inclusió de l’actuació abans esmentada dins el
Programa operatiu de Catalunya (EIX 2), per ser cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.
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Tercer.- FACULTAR l’Alcaldessa Sra. Núria López i Rodríguez, tan àmpliament com
en dret fora menester per a la formalització de la sol·licitud i quantes actuacions
siguin necessàries al respecte.
Quart.- El present acord es sotmetrà a la ratificació del Ple en la primera sessió que
se celebri.
L’alcaldessa explica la proposta.
El Sr. Serrador manifesta que es tracta d’una actuació molt necessària i desitja que
es pugui aconseguir la resta de finançament per dur-la a terme.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
5. DONAR COMPTE SOL·LICITUDS FEIL
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 14 de gener de
2009, va aprovar per unanimitat el següent acord:
APROVACIÓ PROJECTES I SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONVOCATÒRIA
FONS ESTATAL INVERSIONS LOCALS
Vist el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un fons
estatal d’inversió local i un fons especial de l’estat per a la dinamització de
l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu
finançament, publicat al BOE núm. 290, de 2-12-2008;
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol té atribuïda una subvenció màxima de
622.822 euros IVA inclòs;
Atès que és d’interès pel municipi de Campdevànol, l’execució, dins el marc del
Fons Estatal d’Inversió Local, de les següents actuacions:
ACTUACIÓ
Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic
Rehabilitació i reforma cementiri municipal
Construcció mur pedra urbanització Castell
Supressió barreres arquitectòniques
Adequació equipament infantil de parcs i jardins
Adequació i millora camí ral
Millores entorn del camp de futbol municipal

IMPORT
MÀXIM
IVA
INCLÓS
287.830,92.-€
115.606,78.-€
44.693,64.-€
42.953,91.-€
42.715,75.-€
34.911,99.-€
54.108,56.-€
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Vistes les memòries valorades de les actuacions elaborades pels serveis tècnics
municipals;
De conformitat a les competències que la normativa vigent atribueix al Ple de
l’Ajuntament, en particular l’article 22 de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment el projecte bàsic i executiu de Redistribució planta
baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança i exposar-lo
al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar quantes al·legacions
s’estimin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà definitivament aprovat
sense necessitat de cap acord.
Segon.- Aprovar les memòries valorades de les següents actuacions:
Rehabilitació i reforma cementiri municipal
Construcció mur pedra urbanització Castell
Supressió barreres arquitectòniques
Adequació equipament infantil de parcs i jardins
Adequació i millora camí ral
Millores entorn del camp de futbol municipal
Tercer.- Aprovar la realització de les inversions abans esmentades del municipi de
Campdevànol per un import total de 622.822.- € l’IVA inclòs.
Quart.- Sol·licitar al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de la
realització de les actuacions abans relacionades del municipi de Campdevànol, per
un import total de 622.822.- € IVA inclòs, dins el marc del Fons Estatal d’Inversió
Local.
Cinquè.- Fer constar que les actuacions no estan incloses al pressupost de 2009.
Fer constar que les obres ocuparan els següents nombres de persones:
ACTUACIÓ

Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio del
Centre Cívic
Rehabilitació i reforma cementiri municipal
Construcció mur pedra urbanització Castell
Supressió barreres arquitectòniques

NÚM.
MÀXIM
PERSONE
S

PREVISIÓ
NOVA
CONTRACTACI
Ó
Treballadors
desocupats

7
4
3
4

2
1
1
1
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Adequació equipament infantil de parcs i jardins
Adequació i millora camí ral
Millores entorn del camp de futbol municipal

4
3
4

2
1
2

Sisè.- Acceptar expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i
comprometre’ns a l’execució de l’actuació subvencionada.
Setè.- Facultar l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin
necessàries per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i
adjudicació de l’obra per procediment urgent de conformitat al RD Ley 9/2008, de
28 de novembre.
Vuitè.- Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans
telemàtics u ordinaris que siguin preceptius.
L’alcaldessa explica abastament la proposta.
El Sr. Manso demana molts detalls sobre el procediment seguit i que es tingui en
compte preferentment els empresaris del municipi. I expressament que consti en
acta que l’equip de govern s’ha compromès a donar aquesta preferència.
L’alcaldessa remet els detalls de tramitació a l’expedient que esta a disposició del
regidors i recorda que la informació és publica i tothom i té el mateix Dret d’accès.
La finalitat del Fons Estatal és crear ocupació i també evitar que les empreses
perdin més llocs de treballs. Allò que ha fet l’Ajuntament és convocar els
empresaris de Campdevànol per donar-los informació de primera ma sobre la
convocatòria.
El secretari recorda als assistents que a la contractació pública no es pot fer servir
el veïnatge com a criteri per adjudicar les obres.
El Ple en queda assabentat.
6. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’ EXERCICI 2007
Vistos els informes favorables de la Comissió Especial de Comptes celebrats els dies
5 de novembre de 2008 i 26 de gener de 2009 del Compte General del pressupost
de l’exercici 2007, i resultant que durant el període d’exposició pública segons
anunci publicat al BOP. núm. 223 de data 19 de novembre de 2008, no s’han
presentat reclamacions al respecte, al Ple de la Corporació, ES PROPOSA :
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2007.
Segon.- Seguir la tramitació legal als efectes.
L’alcaldessa explica la proposta.
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El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
7. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA CONSTITUCIÓ
D’UNA RESERVA FORESTAL
Vist el text del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Campdevànol, quin objecte és la constitució d’una reserva forestal per un
període de 25 anys en la parcel·la 10 del polígon 2 del cadastre de finques
rústiques del municipi de Campdevànol, d’una superfície d 5,07 ha de bosc de faig,
pi roig i altres espècies, corresponent a part del Rodal 4 de l’Instrument
d’Ordenació Forestal (IOF) vigent per a la forest.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següents ACORD:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i
la Diputació de Girona, per a la constitució d’una reserva forestal en la parcel·la 10
del polígon 2 del cadastre de finques rústiques del municipi de Campdevànol, tal i
com està redactat.
Segon.- FACULTAR l’alcaldessa, senyora Núria López i Rodríguez, per a la signatura
i formalització de la documentació necessària.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a la Diputació de Girona als efectes oportuns.
El Sr. Ferran Martínez explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
8. ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES CORRESPONENTS A LA
GESTIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DEL TERME MUNICIPAL
DE CAMPDEVÀNOL AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Considerant que actualment el Consell Comarcal del Ripollès du a terme la gestió
del sistema de sanejament en alta de la comarca del Ripollès, i s’encarrega de
l’explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada a través
d’un contracte de gestió de servei públic.
Vist que de conformitat amb el que disposa el DL 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació la gestió de les instal·lacions de
sanejament en entitats supramunicipals que actuïn com a administracions actuants
territorials, amb estructura tècnica i administrativa suficient que permeti
incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració dels recursos públics.
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L’Ajuntament de Campdevànol per acord del plenari municipal en sessió celebrada
en data de 11 d’abril de 1994 va acordar delegar a favor del Consell Comarcal del
Ripollès les competències necessàries per a la gestió i funcionament de la
depuradora d’aigües residuals de Campdevànol.
El Consell Comarcal del Ripollès per acord del plenari comarcal en sessió celebrada
en data de 22 de desembre de 2008 va acordar derogar el Reglament regulador
d’abocament d’aigües residuals de la comarca del Ripollès, aprovat definitivament
pel Ple del Consell Comarcal el 21 de febrer de 1994 i publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm. 72, de 30 de maig de 1995 i modificat per acord del
plenari comarcal en sessió celebrada en data 11 de gener de 2000 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 48 de data 13 d’abril de 2000 i va
acordar aprovar un nou Reglament.
En el nou Reglament comarcal d’abocament d’aigües residuals es preveu la
competència del Consell Comarcal per autoritzar les connexió d’abocament a la
xarxa de sanejament en alta de la comarca i a la xarxa de sanejament municipal
que aboqui indirectament a col·lector prèvia delegació dels ajuntaments afectats.
Així mateix, es preveu la competència del Consell Comarcal per realitzar les
inspeccions i expedients sancionadors de les empreses que es troben connectades a
col·lector comarcal directament o bé indirectament a través de la xarxa de
sanejament municipal.
Entenent com a sistemes de sanejament en alta del terme municipal de
Campdevànol les instal·lacions públiques formades pels col·lectors en alta, les seves
estacions de bombament i les depuradores d’aigües residuals.
Considerant que la delegació de competències de la gestió esmentada implica, per
la seva correcta execució, l’acceptació del Reglament regulador d’abocaments
d’aigües residuals a la comarca del Ripollès (BOP), ja que aquest és d’aplicació en
l’àmbit dels termes municipals que integren la comarca del Ripollès i que aboquin
les aigües residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell
Comarcal del Ripollès (art.2) en el marc de la legislació autonòmica aplicable,
(actualment DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament).
Considerant que l’esmentat Reglament regula les competències al Consell Comarcal
del Ripollès dels permisos d’abocament d’aigües residuals per a la utilització directa
o indirecta de la xarxa comarcal, dels programes de reducció de la contaminació, de
les prohibicions i limitacions dels abocaments, de la funció inspectora i del règim
d’infraccions i sancions dels usuaris en el marc de l’esmentada legislació
autonòmica.
Per tot l’exposat, el Ple corporatiu acorda per majoria dels membres presentats a la
sessió:
PRIMER.- REVOCAR l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en
data de 11 d’abril de 1994.
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SEGON.- DELEGAR LES COMPETÈNCIES DE SANEJAMENT EN ALTA i la conseqüent
gestió dels sistemes de sanejament en alta corresponents al municipi de
Campdevànol al Consell Comarcal del Ripollès en l’exercici de les competències
d’aquest municipi en matèria de tractament d’aigües residuals establertes per
l’article 66.3.I, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, DL 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis públics de sanejament, atesa la major especialització, infrastructura i
personal que en aquest àmbit ja disposa el Consell Comarcal.
TERCER.- DELEGAR EXPRESSAMENT les competències d’autorització de connexions
a la xarxa de sanejament municipal que aboqui indirectament a la xarxa de
col·lector i DELEGAR expressament la funció inspectora de la xarxa de sanejament
municipal i la funció sancionadora de tots els abocaments indirectes a col·lector que
estiguin connectats a la xarxa de sanejament municipal.
QUART.- ADHERIR-SE, en el marc del que disposa la legislació autonòmica
esmentada al punt anterior, al Reglament regulador d’abocaments d’aigües
residuals a la comarca del Ripollès (BOP, de ) “d’aplicació en l’àmbit dels terme
municipal que integren la comarca del Ripollès i que aboquin les aigües residuals a
la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Ripollès (art.2),
que atorga al Consell Comarcal del Ripollès les competències de: autorització
d’abocament d’aigües residuals directa o indirecta a la xarxa; prohibicions i
limitacions dels abocaments; funcions d’inspecció, control i sanció als usuaris; i
programes de reducció de la contaminació.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consell
Comarcal del Ripollès per al seu coneixement i l’inici de les tasques necessàries per
establir les condicions d’un efectiu traspàs de la gestió.
SISÈ- FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, a l’alcalde o persona en qui
delegui perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui la documentació
oportuna per a l’execució de l’anterior acord.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
9. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD ADOPTAT PEL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS DE RECLAMACIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GRATUÏTAT DEL MENJADOR ESCOLAR PER ALS ALUMNES QUE RESIDEIXIN
EN NUCLIS AGREGATS O EN MASIES ALLUNYADES DEL NUCLI URBÀ
Vist l’acord adoptat pel Ple Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en
sessió de 22 de desembre de 2008, en el que es sol·licita al Departament
d’Educació que es facin els tràmits necessaris per modificar el Decret 160/1996,de
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14 de maig, per tal de garantir la gratuïtat del menjador escolar d’aquells alumnes
que viuen en nuclis agregats o en masies allunyades del nucli urbà; i
subsidiàriament, en cas de no modificar el Decret 160/1996, en el sentit especificat,
es demana que es doti partida pressupostària suficient per tal que els Consells
Comarcals puguin atorgar ajuts que garanteixin la gratuïtat dels alumnes que viuen
en nuclis agregats o bé en masies allunyades del nucli urbà, sense que vagi en
detriment dels ajuts socioeconòmics que s’atorguen.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DONAR SUPORT en tots els seus extrems a l’acord adoptat pel Consell
Comarcal del Ripollès en sessió de 22 de desembre de 2008, en relació a la
sol·licitud de modificació del Decret 160/1996,de 14 de maig, per tal de garantir la
gratuïtat del menjador escolar d’aquells alumnes que viuen en nuclis agregats o en
masies allunyades del nucli urbà.
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

del

Ripollès

i

al

L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
10. MOCIÓ SOBRE L’ACTUAL CONFLICTE AL PRÒXIM ORIENT
La Franja de Gaza està patint una tragèdia humanitària d’ençà el passat 27 de
desembre, provocada per l’ús desproporcionat de la força per part del Exèrcit
israelià, el qual, amb la seva escalada militar i d’invasió de la zona està provocant
centenars de víctimes civils entre les quals es comptabilitzen una significativa
proporció d’infants. Aquesta actuació és absolutament inacceptable par part de la
Comunitat Internacional ja que s’està vulnerant indiscriminadament el Dret
Internacional i Humanitari. Així com també ho és la política practicada per Hamas i
altres organitzacions armades, les quals conculquen el dret dels israelians a la
seguretat, afectant també a la població civil.
La situació és d’extrema gravetat i demostra, un cop més, que la solució al conflicte
no és una resposta militar. L’ús desproporcionat de la força no serà mai garantia de
seguretat per l’Estat d’Israel, ans el contrari, generarà un espiral de violència i odi
que impossibilitarà avançar vers una solució justa i perenne del conflicte que
permeti la coexistència pacífica de dos pobles històricament assentats i destinats a
conviure en un mateix territori.
Davant d’un context com l’actual, marcat per una greu crisi humanitària i colpit per
les greus conseqüències del conflicte envers l’estabilitat regional en el Pròxim
Orient i també en l’àmbit global, manifestem la necessitat de reforçar i unificar el
rol polític de la UE en la resolució del conflicte. En aquest procés la interlocució amb
la nova administració nord-americana esdevé cabdal per garantir una resolució del
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conflicte mitjançant un acord estable basat en la constitució de dos Estats, donant a
israelians i palestins la possibilitat de viure en pau i seguretat, els uns amb els
altres. Aquesta és una contribució cabdal vers la construcció d’una nova estructura
pacífica i de seguretat regional a la zona.
Els Governs Locals són conscients del paper que tenen, per la seva proximitat i
responsabilitat amb la ciutadania, en els processos de diplomàcia municipal i de
construcció de la Pau. Seguint l’impuls del Fons Català de Cooperació com a espai
municipalista de treball en aquesta direcció i considerant especialment els principis i
conclusions de la Xarxa Europea de Ciutats per la Pau al Pròxim Orient,
reunida a Barcelona el 9 de gener i assumint els posicionaments de la Declaració
del Consell Català de Foment de la Pau de 8 de gener d’enguany, fem una
crida a la Comunitat Internacional, especialment a la Unió Europea, a
actuar amb més determinació per tal d’aconseguir:
El cessament immediat de les hostilitats per part de tots els contendents i el
compliment de la resolució 1860 del Consell de Seguretat de l’ONU, adoptant totes
les mesures necessàries per a evitar baixes a la població civil.
L’obertura immediata d’un passadís d’ajut humanitari i la provisió urgent de tots els
recursos necessaris per donar suport d’emergència a la població de la Franja de
Gaza.
Garantir la protecció de la població civil i la satisfacció dels seus drets i necessitats
fonamentals.
La creació d’un mecanisme internacional de coordinació i supervisió de l’alto al foc
el qual garanteixi una vida digna a la població palestina de Gaza i la seguretat a la
població israeliana. La UE pot contribuir-ne activament a la consecució d’aquest
objectiu, reprenent la seva Missió d’Observació a Rafah.
L’inici sense demora del diàleg polític entre totes les parts que possibiliti un acord
per a una Pau justa i perdurable, basada en les resolucions de les Nacions Unides,
conforme al Dret Internacional i sota el principi de “Dos Estats per a Dos Pobles”.
Per tot això, AL Ple de l’Ajuntament de Campdevànol es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent en favor de les
col·lectivitats locals i de la població civil de la Franja de Gaza.
Segon.- Coordinar accions pròpies de suport i cooperació a la població de Gaza. Els
ajuts humanitaris d’emergència es coordinaran amb UNRWA, l’agència de les
Nacions Unides encarregada de l’assistència als refugiats palestins. Els ajuts per a
la reconstrucció es faran seguint els criteris habituals del Fons. El compte corrent
habilitat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és el 2100-3200-962500029627, destinant l’Ajuntament de Campdevànol la quantitat de 1.000 € de la
partida prevista al pressupost 2009.
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Tercer.- Fer valdre la nostra pròpia veu per tal de promoure un cessament
immediat de les hostilitats. Donar coneixement d’aquesta resolució al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, als grups polítics amb representació al
Parlament de Catalunya, a la presidència del Govern de la Generalitat, del Govern
de l’Estat i al Parlament Europeu.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
11. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
- L’alcaldessa explica que a mitjans de febrer s’instal·larà la pista de patinatge a la
zona esportiva del carrer Onze de Setembre. Estudiem que la zona multiesports es
completi amb altres instal·lacions.
- Estem pendents del PUOSC 2009 per contractar les obres de la Plaça Coberta.
- Hem aconsegut 90.000 € de la Diputació de Girona per actuacions al barri del
Roser: millora d’equipament infantil, zona enjardinada, bancs, contenidors i fins i
tot alguna instal·lació esportiva.
- Les obres dels ascensors del Pla de l’Estació es van desencallar i han anat a molt
bon ritme des de que l’empresa principal es fa fer càrrec de l’execució directa de les
obres. A part, els veïns han pogut cobrar les subvencions de la Generalitat.
- S’ha demanat ofertes a empreses del municipi per fer les obres del dipòsit de
Puigcorber que puja al voltant de 150.000 EUROS.
- Finalment dir que les ordenances fiscals s’ha aprovat definitivament sense cap
al·legació
El Ple en queda assabentat
12. MOCIONS GRUP MUNICIPAL CiU
12.1. Moció per a l’extensió del servei de zona wifi a tota la vila de
Campdevànol
Atès que la implementació i utilització de les noves tecnologies, cada vegada
resulten més i més necessàries, en tots els àmbits (administratius, educatius,
lúdics....)
Atès que en l’actualitat, la xarxa wifi no cobreix tot el terme municipal, quedant
reduïda a determinades zones de l’entorn del Passeig Jacint Verdaguer (Can
Branques).
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Atès que l’equip de govern no ha previst una partida pressupostària per aquest any
2009, per a l’ampliació d’aquesta zona. Tenint en compte que, segons acord de la
Junta de Govern, l’Ajuntament de Campdevànol, tampoc contempla aquesta
extensió en el Fons d’Inversió Estatal Local (FIEL).
Atès que el poble de Campdevànol, ha manifestat en reiterades ocasions, la seva
voluntat i desig que aquesta extensió es porti a terme,
Tenint en compte, la importància de les noves tecnologies a la nostra societat, i
d’una manera especial en els municipis petits i més allunyats de la capital.
Al ple de la corporació es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. PROCEDIR a incloure en la propera modificació del Pressupost 2009, una
partida pressupostària d’inversió exclusiva per a l’extensió de la zona wifi a tot el
nucli urbà del municipi.
Segon. INSTAR a l’Ajuntament a executar l’obra amb la major brevetat possible
durant el vigent any 2009, una vegada comprovat que existeix la partida d’inversió
necessària.
La Sra. Portabella explica la moció. S’ha presentat la proposta perquè no s’ha vist la
voluntat de l’equip de govern de tirar endavant la iniciativa. Tot el poble hauria de
poder gaudir del servei.
L’alcaldessa explica que en fer el pressupost es van deixar alguns projectes al calaix
per impossibilitat de poder-los finançar.
Pel que fa la proposta que es planteja demana aclariments sobre: l’abast de la
cobertura de Wifi que es proposa (només espais públics o privats), cost,
repercussió social, requisits per accedir (aparells informàtics), quin finançament de
l’Ajuntament s’ha previst (suprimir partides o cercar de noves ...
Són preguntes que s’ha de tenir clares abans de comprometre l’Ajuntament a
modificar el pressupost dins del 2009 sense saber si podrem fer-ho ni en quina
quantitat.
Desprès d’un ampli debat es proposa canviar el sentit de la moció:
“...”
Es proposa al Ple:
Prendre el compromís de dur a termes les actuacions necessàries encaminades a la
efectiva implantació de la cobertura de banda ampla al municipi, si bé supeditada
l’execució de l’actuació a la obtenció de finançament adient i suficient.
“...”
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El Ple acorda APROVAR LA PROPOSTA MODIFICADA I CONSENSUADA per
unanimitat dels nou membres assistents dels onze que de fet i de dret formen la
Corporació
12.2. Moció per a la ubicació de la futura ITV a la vila de Campdevànol
Atès que el servei comarcal de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), que es troba
ubicat al Pla d’Ordina de Ripoll, té greus mancances per allò que refereix a l’accés
del vehicles rodats de grans dimensions i pes.
Atès que els concessionaris del servei RVSA al Ripollès, a través de la Subdirecció
General de Seguretat Industrial, depenent de la Secretaria de d’Indústria i
Empresa, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya han mostrat la seva predisposició a reubicar el servei d’inspecció, a un
nou emplaçament més ben comunicat i de fàcil accés per a tota la classe de
vehicles, més ample i confortable per a tots els usuaris.
Atès que en aquests moments, a Campdevànol, s’està redactant el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Atès que el servei en qüestió ofereix nous llocs de treball, a la vila que l’aculli; i una
vegada observat els beneficis de tota mena que pot reportar un servei d’aquestes
característiques.
Tenint en compte, la situació de profunda crisi econòmica en la que ens trobem
immersos, i que provoca, que l’atur a Campdevànol hagi augmentat un 74 % en
l’últim període.
Al ple de la corporació es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. TRASLLADAR als responsables de la concessionària RVSA, a la Subdirecció
de Seguretat Industrial, a la Secretaria d’Indústria i Empresa i al Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la voluntat i el
desig exprés d’aquest Consistori d’acollir aquest servei, tot facilitant les gestions
que s’estimin pertinents.
Segon. REMETRE a la Comissió de Seguiment del POUM d’aquest Ajuntament,
l’acord adoptat a fi efecte, que en el desenvolupament de les seves sessions,
prevegi una ubicació per aquest nou servei a la nostra vila, que resulti convenient i
adequat a les pretensions de la concessionària.
Tercer. COMUNICAR a RVSA, a la Subdirecció de Seguretat Industrial, a la
Secretaria d’Indústria i Empresa i al Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya, el terreny proposat per ubicar-hi dit
servei, una vegada la Comissió de Seguiment hagi emès el preceptiu dictamen on
estableixi la ubicació definitiva i les normes tècnico-urbanístiques que s’estimin
pertinents.
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El Sr. Manso explica la moció.
L’alcaldessa demana aclariments sobre les mancances actuals de la ITV a Ripoll, la
qual cosa ignoraven. Tampoc té clar si pot afectar el POUM aprovat inicialment, o
quina previsió s’hauria de fer (espai gratuït, equipament..), quina superfície
requereix, si és compatible amb zones residencials, quins accessos ha de tenir.
Pel que fa els llocs de treball, semblaria que si es tracta d’un trasllat de Ripoll a
Campdevànol no s’haurien de crear de nous.
I si ens hem de presentar com a candidats, a qui ens hem d’adreçar ?
Totes aquestes preguntes fan que la moció quedi una mica enlaire, tot i que
d’entrada sembla molt acceptable.
El Sr. Manso respon que no pot respondre aquestes preguntes, senzillament es
tracta de manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’acollir un nou servei que
repercutirà directament o indirecta en benefici del poble.
L’alcaldessa comenta que votaran a favor i que proposa al grup de CIU que siguin
ells qui es facin càrrec de gestionar-la. Per aquest motiu encomana la gestió al
regidor de CIU que proposi el grup, i ella mateixa es posa al seu costat juntament
amb els mitjans tècnics municipals per tal que aquesta comanda es porti a bon
terme.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels nou membres assistents
dels onze que de fet i de dret formen la Corporació
13. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Manso demana explicacions per les declaracions presumptament fetes per
l’Alcaldia a la premsa en relació al manifest de 46 famílies de veïns de Pernau en
contra del POUM. Sembla ser que va dir que els veïns no representaven el barri.
L’alcaldessa agraeix la oportunitat d’aclarir aquest tema:
Quan va sortir al notícia l’Alcaldia no havia sigut consultada. Va trucar al periodista
Sr. Jordi Casas per demanar explicacions el mateix dia.
Desprès d’haver parlat amb ell es va tornar a publicar la notícia l’endemà, insistint
en l’error i amb una interpretació totalment incorrecta del que li havia dit l’Alcaldia
desprès de sortir la notícia la primera vegada.
Al dia d’avui l’Alcaldia desconeix el contingut de manifest però el cert és,
òbviament, que mai ha dit que els veïns no representen el poble.
El Sr. Manso agraeix la resposta de l’Alcaldia
I com que no hi ha més punts per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21:15 del
vespre. De la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa presidenta.
Seguidament es dóna la paraula al públic assistent.
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El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

