1

ACTA 01/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
31 DE GENER DE 2013
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)

A Campdevànol,
Inici: 20:00
Acabament: 21:20
Es reuneixen en la Sala de Sessions
de la seu de l’Ajuntament els
regidors/es que consten al marge,
sota la Presidència del seu titular
l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.

La reunió té per objecte la celebració
de la sessió convocada en legal
Jaume García i Anglada (indep. forma, primera convocatòria.
ERC-AM)
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Presa de possessió com a regidor del Sr. Jaume García Anglada
Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local

Àrea d'Alcaldia
5.
6.
7.
8.
9.

Modificació de les àrees de gestió municipal
Modificació de la composició de la Comissió Informativa General
Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes
Modificació dels representants en òrgans col·legiats
Modificació dels representants a diferents comissions especials actualment
vigents
10. Acord de baixa de l’Ajuntament de Campdevànol com a membre de la
Federació de Municipis de Catalunya
Àrea d’Ensenyament
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11. Aprovació del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Campdevànol per
al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012
Àrea de Sanitat
12. Aprovació del conveni de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors fixos i 1
desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de Campdevànol
13. Moció de rebuig a la investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació
hidràulica
14. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decideir del poble de
Catalunya
14. Informació de l'equip de govern
15. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president, abans de l’inici del desenvolupament de la sessió felicita a
la Sra. López per la seva recent maternitat i seguidament declara oberta la
sessió i es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Presa de possessió com a regidor del Sr. Jaume García Anglada
D’acord a l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, sobre la presa de possessió dels Regidors Electes, es crida
la regidora electe, a l’efecte de prestar jurament o promesa.
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques:
L’alcalde crida el Sr. Jaume García Anglada per tal que faci lectura
personalment del jurament.
El Sr. García es manifesta de la manera següent:
«Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Campdevànol (per imperatiu legal
amb lleialtat al Rei), i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
com a normes fonamentals de l’Estat».
Atès que s’ha donat compliment al que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, l’alcalde president convida
al nou regidor a prendre possessió del seu escó al Ple com a membre de la
corporació municipal, el qual queda adscrit al grup municipal d’ERC-AM.
L’Alcalde dóna la benvinguda al Sr. García i li desitja molta sort.
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La Sra. López li dóna la benvinguda i l’encoratja a treballar amb tots plegats per
aquest Ajuntament.
El Sr. García dóna les gràcies per aquestes paraules i manifesta l’esperança de
guanyar-se el respectes de tothom.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les acte següents:
-

Ple ordinari, núm. 11, de 29-11-2012
Ple extraordinari, núm. 12, de 27-12-2012
Ple extraordinari, núm. 13, de 28-12-2012

Les actes s’aproven per unanimitat, sense cap esmena.
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
06/11/2012
12/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
28/11/2012
03/12/2012
04/12/2012
04/12/2012
05/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
18/12/2012
17/12/2012
18/12/2012

Ajut econòmic Eliseo Soler material diorames Nadal.
Expedient sancionador multes trànsit.
Canvi nom nínxol a favor d’Emilio Mogena.
Canvi nom nínxol a favor de Palmira Casas.
Canvi nom nínxol a favor de Joan Planas.
Concessió nínxol a favor de Felipe Martínez.
Canvi nom nínxol a favor de Marina Payerols.
Canvi nom nínxol a favor de Dolores Guix.
Canvi nom nínxol a favor d’Alfonso Agüera.
Liquidacions plus vàlues.
Expedient sancionador multes trànsit.
Ratificació denúncia trànsit Mireia Garcia Mateu.
Modificació pressupost 2012 (10-2012).
Concessió llicència obres a gas natural per instal.lació canonada.
Concessió llicència obres a Teresa M Puig per arranjament teulada.
Concessió llicència obres a Antonio Fernández per substitució banyera.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris carrer Comerç 3 per
arranjament façana.
Concessió llicència obres a Dolors Bofill per arranjament claraboia al carrer
Miraflors 4.
Concessió llicència obres a Raquel Torné per reformar bany i cuina.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris carrer Llevant 2 per fer
paviment de formigó.
Concessió llicència obres a Càmping Pirinenc per legalització bungalows.
Pròrroga contracte de tècnica de treball als barris.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris av. Estació 20 per
substitució canal.
Ordre execució reposició espais públics a Gas Natural.
Comunicació modificació activitat obrador carni Enric Camprubí.
Devolució garantia obres urbanització Cal Ribalaigua.
Concessió nínxol a favor de Maria Lacón.
Calendari de cobrança 2013.
Expedient sancionador multes trànsit.
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19/12/2012
19/12/2012
20/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
27/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
02/01/2013
02/01/2013
03/01/2013
04/01/2013
09/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
21/01/2013

Liquidacions plus vàlues.
Rescat nínxol de Ramon i Joaquim Pascual.
Aprovació concertació pòlissa de crèdit.
Convocatòria Ple extraordinari.
Convocatòria Ple extraordinari.
Exempció impost vehicles a Joaquim Marguí.
Gratificacions nòmina desembre 2012.
Pròrroga pressupost 21012.
Modificació pressupost 11-2012.
Concessió nínxol a favor de Maria Benavente.
Resolució recurs reposició sanció trànsit, Jordi Muñoz.
Aprovació padrons 1a cobrança.
Requeriment esmena documentació llicència ambiental a Teresa Herrera.
Canvi nom nínxol a favor de Jaume Espadamala.
Canvi nom nínxol a favor de Mercedes Casamira.
Exempció impost de vehicles Francisco Ibañez.
Baixa d’ofici del padró d’habitants de Layla Afaci.
Exempció impost de vehicles Manuel Ramilo Guapo.
Exempció impost de vehicles José Ramilo Guapo.
Exempció impost de vehicles Jordi Torner Cortina.
Sanció trànsit Raquel Ruiz Belmonte.
Canvi nom nínxol a favor de Elvira Peipoch Riba.
Canvi nom nínxol a favor de Pere Casals Camps.
Exempció vehicles a Rosa M Espelt Casals.
Sanció trànsit David Solé Rota.

El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es donarà compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 19 de 15 de novembre de 2012
Núm. 20 de 5 de desembre de 2012
Núm. 21 de 19 de desembre de 2012
Núm. 1 de 9 de gener de 2013
El Ple en queda assabentat.
5. Modificació de les àrees de gestió municipal
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar una distribució de
l’organització municipal en Àrees de gestió, segons la distribució de responsabilitats
entre els components de l’equip de govern i la seva participació global.
Des de llavors, s’han incorporat en l’equip de govern dos nous regidors, en substitució
de les regidores que han renunciat al seu càrrec. Després de l’experiència adquirida
durant aquest any i mig i de la incorporació de dos nous regidors a l’equip de govern,
és aconsellable una modificació de les àrees de gestió municipal i de la presidència
d’aquestes.
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L’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. MODIFICAR les àrees de gestió municipal aprovades per acord del Ple de 30 de
juny de 2011, de la forma següent:







Àrea de Règim Intern i Obra Pública
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
Àrea d’Ensenyament, Serveis Generals i Barris
Àrea de Gestió Urbanística i Seguretat Ciutadana
Àrea d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic (Empresa, Turisme, Comerç i
Món Rural)
Àrea de Cultura, Festes, Salut, Benestar Social i Joventut

2. Al front de cada àrea hi figurarà el regidor designat per l’Alcaldia en qualitat de
President.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que planteja una modificació de l’estructura de les àrees de Govern
aprofitant la incorporació del Sr. García a l’equip de govern i el bagatge d’aquest última
any i mig. L’assignació de cada àrea a un regidor es portarà a terme mitjançant decret
d’alcaldia.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

6. Modificació de la composició de la Comissió Informativa General
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va constituir la Comissió
Informativa General, en la qual constava la Sra. Helga Pujol i Pons com a integrant
d’aquesta amb el vot ponderat equivalent a 1.
En data 27 de desembre de 2012, la Sra. Helga Pujol ha renunciat al seu càrrec de
regidora.
En data d’avui, el Sr. Jaume García Anglada ha pres possessió del càrrec de regidor,
en substitució de la Sra. Pujol.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Modificar la composició de la Comissió Informativa General, substituint la Sra.
Helga Pujol pel Sr. Jaume García.
2.- Mantenir la resta d’acords presos en el Ple de 30 de juny de 2011 relatius a la
Comissió Informativa General.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que els punts 6, 7, 8 i 9 són fruit de la substitució de la Sra. Helga
Pujol pel Sr. Jaume García.
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VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
7. Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va constituir la Comissió Especial
de Comptes, en la qual constava la Sra. Helga Pujol i Pons com a integrant d’aquesta
en representació del grup ERC-AM amb el vot ponderat equivalent a 1.
En data 27 de desembre de 2012, la Sra. Helga Pujol ha renunciat al seu càrrec de
regidora.
En data d’avui, el Sr. Jaume García Anglada ha pres possessió del càrrec de regidor,
en substitució de la Sra. Pujol.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Modificar la composició de la Comissió Especial de Comptes, substituint la Sra.
Helga Pujol pel Sr. Jaume García.
2.- Mantenir la resta d’acords presos en el Ple de 30 de juny de 2011 relatius a la
Comissió Especial de Comptes.
VOTACIÓ
No havent-hi intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
8. Modificació dels representants en òrgans col·legiats
En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va nomenar els representants de la
Corporació en els òrgans col·legiats. La Sra. Helga Pujol i Pons va ser nomenada com
a representant de determinats òrgans col·legiats.
En data 27 de desembre de 2012, la Sra. Helga Pujol ha renunciat al seu càrrec de
regidora.
En data d’avui, el Sr. Jaume García Anglada ha pres possessió del càrrec de regidor,
en substitució de la Sra. Pujol.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Modificar la representació que fins ara exercia la Sra. Helga Pujol pel Sr. Jaume
García en els òrgans col·legiats següents:
Agrupació de Defensa Forestal
Consorci Alba-Ter
Consell d’Iniciatives Locals per el Medi Ambient de les Comarques Gironines
Comissió de Seguiment de la Recollida i Tractament de Residus
Consorci de Vies Verdes de Girona
Consorci d’Espais Naturals del Ripollès
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2.- Mantenir la resta d’acords presos en el Ple de 30 de juny de 2011 relatius a la
representació de la Corporació en els òrgans col·legiats.
3.- Notificar aquests acords a l’interessat a l’efecte que en el termini de tres dies
expressi l’acceptació del nomenament.
4.- Notificar aquests acords als òrgans col·legiats relacionats a l’efecte de la seva
composició interna.
VOTACIÓ
No havent-hi intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

9. Modificació dels representants
actualment vigents

a

diferents

comissions

especials

En data 30 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament va nomenar els memebres de les
comissions especialment creades per a encomanes específiques. La Sra. Helga Pujol i
Pons va ser nomenada com a representant del grup municipal d’ERC-AM en aquestes
comissions.
En data 27 de desembre de 2012, la Sra. Helga Pujol ha renunciat al seu càrrec de
regidora.
En data d’avui, el Sr. Jaume García Anglada ha pres possessió del càrrec de regidor,
en substitució de la Sra. Pujol.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Modificar el representant del grup municipal d’ERC en les comissions especials
actualment vigents, substituint la Sra. Helga Pujol pel Sr. Jaume García.
2.- Mantenir la resta d’acords presos en el Ple de 30 de juny de 2011 relatius a les
comissions especials.
VOTACIÓ
No havent-hi intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
10. Acord de baixa de l’Ajuntament de Campdevànol com a membre de la
Federació de Municipis de Catalunya
L’Ajuntament de Campdevànol és soci de la Federació de Municipis de Catalunya, la
qual cosa li comporta una despesa anual aproximada de 700,00 euros.
L’actual situació econòmica de l’Ajuntament, implica la necessitat de reduir la despesa
pública en tots els àmbits.
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L’article 10 dels estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya estableix que
qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la
baixa de l’entitat, que no tindrà caràcter definitius fins que no hagi transcorregut un
mes a partir de la presentació de l’acord corresponen. L’acord de baixa s’haurà
d’adoptar per acord plenari del municipi.
Per això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Donar de baixa l’Ajuntament de Campdevànol com a soci de la Federació de
Municipis de Catalunya.
2.- Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, als efectes
oportuns.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que aquesta mesura respon a la voluntat de l’Ajuntament de
racionalitzar tota la despesa que sigui possible. Fins avui, l’Ajuntament pagava dues
associacions municipalistes, l’ACM i la FMC, i degut a la situació de contenció i als
serveis que presta cadascuna d’aquestes, es considera necessari donar-se de baixa
de la FMC. Si en un futur la situació millora, l’Ajuntament es podria tornar a adherir a
aquesta associació.
La Sra. López diu que tots aquells acords que estiguin relacionats amb la
racionalització de la despesa de l’Ajuntament els consideren adequats.
VOTACIÓ
Es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.
11. Aprovació del conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de
Campdevànol per al sosteniment del funcionament de centres educatius
de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20112012
En data 14 de gener de 2013, el director general de Centres Públics de la Generalitat
de Catalunya, ha tramès a aquest ajuntament la proposta de conveni entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Campdevànol per al sosteniment del funcionament
de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al
curs 2011-2012.
Mitjançant aquest conveni, la Generalitat de Catalunya es compromet a subvencionar
per un import de 93.600,00 euros el curs 2011-2012 de la Llar d’Infants El Barrufet,
equivalent a aplicar el mòdul de 1.300,00 euros per cada alumne.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament per al sosteniment de
places a la Llar d’Infants el Barrufet per al curs 2011-2012 i acceptar la subvenció de
93.600,00 euros que s’hi preveu.
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2.- Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui tan àmpliament com en dret sigui
necessari per a la signatura del conveni i per a realitzar els tràmits adients fins al
cobrament de l’ajut.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que tot i ser conscients dels impagaments de la Generalitat, resta
pendent el cobrament del curs 2010-2011, s’ha d’aprovar el conveni pel sosteniment
de la llar d’infants 2011-2012. Per poder cobrar la subvenció del curs 2010-2011 abans
de finals de l’any passat, es va fer tot el que estava en les seves mans, però no va ser
possible. Manifesta la seva disconformitat tant a la important disminució de les
subvencions de la Generalitat a les llars d’infants, com a l’endarreriment dels seus
pagaments, ja que això aboca a les llars d’infants a una difícil situació.
La Sra. López diu que aquesta falta de pagament és una falta de respecte
institucional i s’ofereix a preparar un escrit conjunt per fer força davant del
Departament perquè puguin arribar els diners tan aviat com sigui possible.
L’Alcalde manifesta la seva conformitat a preparar conjuntament aquest escrit per
intentar solucionar aquesta situació, però és difícil degut a la situació al Departament
d’Economia de la Generalitat.
VOTACIÓ
Es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.
12. Aprovació del conveni de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors fixos i 1
desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de Campdevànol
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha
promogut el “Programa Girona, territori cardioprotegit”, el qual preveu la implantació de
desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el
temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
L’objecte del Conveni de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador
mòbil a l’Ajuntament de Campdevànol, és el d’establir els termes i condicions de la
cessió esmentada.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Aprovar el Conveni amb Dipsalut de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors fixos i 1
desfibril·lador mòbil a l’Ajuntament de Campdevànol i acceptar la cessió dels
desfibril.ladors esmentats.
2.- Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui tan àmpliament com en dret sigui
necessari per a la signatura del conveni.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que fa uns anys que la Diputació està desenvolupament aquest
projecte amb gran èxit, ja que a la província de Girona s’han salvat 45 vides. Ara
s’instal·laran 4 desfibril·ladors més, 3 de fixos i 1 de mòbil.
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VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
13. Moció de rebuig a la investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació
hidràulica
Recentment s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i al
Butlletí Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació
d’hidrocarburs, amb afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia
superfície de terreny.
Manifestar que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les mesures
de protecció mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta informació que és
obligatòria detallar, queda fora de l’abast de tercers al tenir el tractament d’una petició
en competència, motiu pel qual es mostra el rebuig al procediment efectuat.
Per altra banda, i atenent a l’abast territorial i nombre de termes municipals afectats i a
la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres casos, es pot presumir que
es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica per a
l’extracció de gas no convencional (fracking).
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació
mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en
horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua
amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui
i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla
injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas.
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per
la superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.
En primer lloc cal advertir de la transcendència ambiental vers la inexistència de
regulació específica. En efecte, pel què respecte a l'afectació ambiental, la fracturació
hidràulica o fracking, tal com s’ha exposat, és un sistema de extracció d’hidrocarburs
líquids o gasosos del subsòl. Tradicionalment el gas natural s’ha extret de dipòsit
situats en roques poroses i permeables que concentren una gran quantitat
d’hidrocarburs que permeten la seva recuperació mitjançant la perforació horitzontal
d’un pou d’extracció. A diferència d’aquest sistema convencional, en el cas de
hidrocarburs ubicats en roca de pissarra precisa de la tècnica del fracking i el jaciment
de gas o petroli es denomina no convencional por no estar situat en una zona
determinada.
Amb caràcter general, l’extracció de recursos naturals del subsòl produeix una sèrie
d'impactes mediambientals i per a la salut pública. Doncs bé, la perforació horitzontal
juntament amb la fracturació hidràulica d'àmplies superfícies de la roca de pissarra
implica una sèrie d'impactes i riscos afegits per al medi ambient i per a la salut
humana. Aquesta afectació sembla indiscutible, existint diversitat d’informes que
assenyalen els efectes acumulatius que poden produir aquestes operacions
d’extracció. D’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a:
• l’excessiva ocupació de terrenys
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• les emissions a l’atmosfera
• la contaminació acústica
• la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies
• l’ús intensiu dels recursos hídrics
• els impactes a la biodiversitat
• el risc de fenòmens sísmics.
Pel què fa a la inexistència de regulació específica la legislació existent no preveu ni
regula específicament i adequadament els aspectes concrets de la fracturació
hidràulica, si bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en
consideració la normativa de protecció mediambiental existent, aquesta està
fraccionada i no contempla la totalitat de supòsits i qüestions que planteja aquesta
tècnica.
Per aquesta raó a nivell de la Unió Europea diferents estats (Romania, Txèquia,
Països Baixos) han acordat una moratòria per a la utilització de la fracturació hidràulica
i en el cas de França n’ha establert la seva prohibició.
No obstant no disposar d’una regulació específica, la petició formulada en base a allò
que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, també haurà de
donar compliment al que preveuen les normes sectorials, especialment les
d’ordenament territorial, d’urbanisme o de protecció de medi ambient, entre d'altres,
respectant alhora les competències que se’n deriven a favor de les diferents
administracions, especialment les locals. En efecte, s'ha de respectar l'autonomia local
i la competència que ostenten els municipis respecte del seu territori.
En segon lloc en relació l'obligatorietat en el compliment de normativa i programes
destaquem el què contempla el precepte 45 de la Constitució Espanyola que estableix
que “tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de
la persona, i el deure de conservar-lo”. Igualment determina que “els poders públics
vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar
la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la
indispensable solidaritat col·lectiva”. No hem d'oblidar el què estableix el propi article
9.1 de la Constitució que els poders públics i els ciutadans resten subjectes a la
Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.
Per la seva banda la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, estableix en el
seu article 77 que la política energètica ha d'estar orientada a garantir la seguretat del
subministrament, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat mediambiental. Aquesta
norma fixa uns objectius d'estalvi energètic i participació de les energies renovables.
Per a això incorpora l'obligació d'aprovar una planificació energètica indicativa que
estableixi un model de generació i distribució d'energia d'acord amb aquests principis.
Dins dels objectius que fixa per a l'any 2020 està el d'optimitzar la participació de les
energies renovables i el de reduir la participació de les energies amb major potencial
d'emissions de CO2 en la cistella de generació energètica.
Altrament la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 2012, va
aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb aquest Pla es
proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del
subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys
dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les
energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la
utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui
sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat civil en la
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construcció del nou model energètic del país: formació, informació, participació i
inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament.
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu,
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica
mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les
reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de
l’activitat que els poders públics portin a terme.
En tercer lloc cal destacar la necessitat d'especial protecció de les diferents zones
proposades, doncs algunes de les mateixes es troben en zones de conservació
anomenada Natura 2000 entre d'altres figures que estableixen proteccions especials
en els territoris, com són les zones vulnerables segons els Decrets 283/1998, de 21 de
octubre i 476/2004, de 28 de desembre, de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Les mesures
encaminades a millorar aquesta circumstància adversa, com és evident, serien
incongruents amb una activitat d’explotació energètica on s’utilitzés els sistema de
fracturació hidràulica, i per tant es produiria una vulneració i infracció de l'ordenament
jurídic.
En quart lloc cal tenir en compte que, al llarg dels últims mesos, diverses entitats han
presentat al·legacions durant els tràmits d'informació pública corresponents, entre les
quals cal destacar aquelles presentades pel Consell Comarcal d'Osona, les quals
compartim íntegrament, i que altre municipis com Vic han aprovat mocions amb els
mateixos objectius que la present.
Per tot això, tots els grups municipals proposen al Ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Instar que s’acordi una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus
d’autorització o concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments
subterranis d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la
seva extracció, a l’objecte de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i
ambiental respecte de l’estratègia a seguir.
SEGON. Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos d'investigació
d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que vulneren l'ordenament jurídic tal i
com s'ha manifestat en l'apartat motivació d'aquesta moció.
TERCER. Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Campdevànol l'atorgament dels
permisos d'investigació d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica.
QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Energia
Mines i Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte la present moció i efectuï els
tràmits corresponents per donar compliment als acords adoptats.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els fets detallats en l’exposició de motius d’aquest acord, els seus
efectes i recorda que a Campdevànol no hi ha hagut cap tipus d’extracció d’aquest
tipus, però per l’afectació ambiental que pot suposar, la proximitat d’aquestes zones al
municipi i per solidaritat amb els municipis afectats, creu adequada l’aprovació
d’aquesta moció.
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La Sra. López manifesta que des del seu grup està completament d’acord a donar
suport a aquesta moció, ja que el medi ambient és un patrimoni no sols nostre, sinó
de les generacions futures i cal vetllar per un planeta en condicions per a tothom.
VOTACIÓ
Es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.
14. Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col•lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i
de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
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En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col•lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de
Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col•lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col•lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana,
amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.

15

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, tots els grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament de
Campdevànol l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
DELIBERACIONS
L’Alcalde fa un resum de la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya,
considera el dret a decidir un dret inherent a la democràcia, aquest no significa el vot
favorable o desfavorable a la independència, això serà cada formació política la que
opti per una opció o per l’altra, sinó que és un dret democràtic.
La Sra. López diu que des del seu grup consideren que mitjançant aquesta declaració
es dóna la veu al poble i la democràcia és la veu del ciutadà. Per això, donaran suport
a la declaració.
VOTACIÓ
Es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.

15. Informació de l'equip de govern
El Sr. Alcalde explica les qüestions que han succeït les dos darrers mesos:
 Informa que la setmana que ve s’instal·laran 33 nous contenidors.
 Manifesta el suport de la vila de Campdevànol a la capitalitat de la cultura catalana
2013 a Ripoll.
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Informa dels actes de Carnestoltes 2013 a Campdevànol.
Informa que durant uns dies la llar de jubilats romandrà tancada perquè s’hi faran
obres a càrrec de la concessionària. Durant aquest temps la sala del Centre Cívic
farà les funcions de llar de jubilats.
Informa que la Generalitat de Catalunya va atorgar al Sr. Josep Casals, resident a
Campdevànol, la medalla centenària.
Informa de la renovació de la pòlissa de crèdit a curt termini sense necessitat de
recórrer a cap altre tipus de finançament per tancar-la abans del 31 de desembre.
Informa que s’ha reunit amb el Bisbe de Vic per tractar, entre altres assumptes, del
mal estat de la teulada de l’església parroquial de Campdevànol i el futur d’alguna
de les esglésies, com la de Sant Quintí de Puigrodon.
Informa sobre les actuacions de la “Cistella de Campdevànol”.
Informa de la necessitat d’adquirir un nou camió per a la brigada municipal.
Informa que es va demanar a la nova convocatòria del FEDER l’actuació de
reforma de la Plaça Clavé.

El Sr. García agraeix el suport i la predisposició del seu partit i de la Sra. Helga Pujol,
agraeix la col·laboració i atenció de la Sra. Montserrat Portabella, del personal de
l’Ajuntament i del grup municipal de CIU i, especialment, la receptivitat del Sr. Alcalde i
la complicitat de la Sra. Dolors Costa en el traspàs de funcions. Finalment, manifesta
als membres del grup municipal socialista la seva voluntat de guanyar-se el seu
respecte i de col·laborar en tot allò que sigui possible.
16. Precs i preguntes
La Sra. López demana en quins projectes està pensant l’equip de govern per al
PUOSC 2013-2016 i, alhora, s’ofereixen per a suggeriments. En relació amb la
implantació dels desfibril·ladors, vol fer una menció expressa a l’associació El
Ripollès.cor per la seva important tasca en aquest servei. Finalment, demana si en la
reunió amb el Bisbat es va parlar del conveni que es va signar la legislatura passada
per l’arranjament de l’església de Sant Cristòfol, on hi ha un risc imminent sobre el
despreniment de la teulada.
El Sr. López suggereix que es convoquin les comissions especials que estan vigents.
El Sr. Alcalde s’afegeix a l’apreciació sobre El Ripollès.cor. En segon lloc, en la reunió
amb el Bisbat es va parlar de tot el patrimoni que tenen al poble, especialment
d’aquelles edificacions en què hi ha més risc, entre aquests també de l’Església de
Sant Cristòfol, però el Bisbat va manifestar que tenen molt patrimoni i que era molt
complex atendre’l tot; la setmana que ve vindrà un tècnic del Bisbat que analitzarà la
situació. En tercer lloc, s’estan estudiant les importants novetats del PUOSC i els
projectes que s’hi poden incloure ja que la dotació pressupostària s’ha reduït
considerablement. Aquest estudi es fa no sols en base al PUOSC 2013-2016, sinó en
base a la modificació de les actuacions del PUOSC 2012 que s’ha plantejat, ja que
s’ha prorrogat el termini per a adjudicar aquestes actuacions fins a 31 de desembre de
2014. Finalment, demana a la Sra. López que si té algun suggeriment li faci arribar.
La Sra. López demana si es manté l’obra de la plaça del Roser que estava prevista en
el PUOSC per l’any 2012, que efectivament hi havia una dotació molt important.
El Sr. Alcalde li diu que veurà en les actes de la Junta de Govern Local els projectes
que s’han demanat per al PUOSC 2012, aquests en resum són:
 Es manté el projecte de l’aigua, però reduint l’import.
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 Un projecte relacionat amb la millora de l’enllumenat.
 Dos projectes relacionats amb la millora de ferm.
 I una altra per a l’arranjament dels vestuaris del camp de futbol.
La calendarització d’aquestes obres es distribuirà entre el 2013 i 2014 per tal que sigui
assumible pel pressupost municipal. Ara s’està esperant la resolució de la Direcció
General d’Administració Local en relació amb el canvi de destí del PUOSC 2012.
La Sra. López demana si arribarà aigua amb més pressió al barri del Roser o no
s’acabarà fent aquesta actuació, i si es construirà la plaça al barri del Roser. Manifesta
que és coneixedora que l’Ajuntament té moltes dificultats per poder pagar el
percentatge que no ve finançat pel PUOSC i per això proposa que les obres
finançades el 75% per la Llei de Barris es complementin en un 20% més amb el
PUOSC, d’aqueta manera l’Ajuntament només ha de fer-se càrrec d’un 5%. I demana
quina és la intenció de l’equip de govern en relació amb les obres finançades per la
Llei de Barris, ja que els està sent complicat entendre què s’està fent en relació amb
aquestes. Altres municipis de la comarca estan tirant endavant els projectes finançats
amb la Llei de Barris i no saben si l’Ajuntament de Campdevànol vol tirar-los endavant.
El Sr. Alcalde diu que la situació d’altres municipis de la comarca no és la mateixa
que la d’aquest Ajuntament. La Llei de Barris era una molt bona iniciativa, però ara ha
canviat. La prioritat d’aquest Ajuntament és pagar les nòmines, els proveïdors i les
despeses ordinàries de l’Ajuntament i la Generalitat ja ha advertit que ha aturat
indefinidament el pagament de les subvencions de la Llei de Barris, la qual cosa
implicaria que l’Ajuntament hauria d’avançar la quantitat subvencionada durant anys,
fent així de banc, i en la situació actual això no és possible.
La Sra. López diu que no estan dient que es facin totes les obres, sinó que
simplement han constatat que l’Ajuntament té finançament d’altres obres i que
s’aprofiti aquest en la mesura que sigui possible. És plenament conscient que no és
fàcil gestionar l’economia d’un ajuntament, la crisi va començar al 2008 i va agafar de
ple la seva legislatura, malgrat això podríem treballar per tirar endavant tot allò que
sigui possible. Finalment, es posa a disposició de l’equip de govern per fer aquelles
reunions que siguin necessàries per poder parlar de com fer totes aquestes obres.
El Sr. Alcalde respon al Sr. López en relació amb les comissions vigents dient que la
comissió informativa i la comissió especial de comptes ja es va reunint, el proper
dimarts estan convocats a la comissió de la Llei de Barris i també es van fent reunions
informals per tractar diversos temes. S’intentarà anar convocant a cada una de les
comissions.
Atès que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió
al lloc, data i hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

