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ACTA 10/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2011
Assistents
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria López Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

Campdevànol, 28 de juliol de 2011.
Quan són les 20:30 hores i sota la
Presidència de l’Illm. Sr. Joan Manso i
Bosoms, alcalde de la Corporació, es
reuneixen en la Sala de Sessions els
regidors que consten al marge.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió ordinària convocada en legal forma,
primera convocatòria.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C.
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte i ratificar decrets de l’Alcaldia
Aprovació de les Festes Locals per 2012
Acord de concessió bonificacions impostos i taxes per llicència obres Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
5. Informació de l’Equip de Govern
6. Mocions dels grups municipals
7. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió, fa constar que ha excusat l’assistència la
regidora Sra. Marta Bardulet i Farrés per motius personals i seguidament es
tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa al Ple l’aprovació l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple de data 30 de
juny de 2011 amb una esmena de redacció presentada per la regidora Sra. López a la seva
intervenció al punt 6, darrer paràgraf.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. DONAR COMPTE I RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA
2.1. RELACIÓ DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ
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21/03/2011
24/03/2011
25/03/2011
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15/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
19/04/2011
19/04/2011
19/04/2011
20/04/2011
20/04/2011
20/04/2011
20/04/2011
20/04/2011
21/04/2011
26/04/2011
27/04/2011
27/04/2011
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04/05/2011
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17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011
17/05/2011

Concessió nínxol a Carmen Povedano Rodríguez.
Denegació autorització aparcar al camí d’Estiula a l’empresa Cingles.
Aprovació certificació d’obra núm. 8 i última de l’obra de construcció de la piscina municipal.
Autorització installació expositor Testimonis de Jehovà.
Autorització installació xurreria a Montserrat Ramos Sánchez.
Concessió llicència obres a Mercè Boatella Vilalta per arranjaments remats laterals de coberta al
carrer Comerç 2.
Bonificació impost vehicles a Meritxell Marin Terradelles.
Sollicitud subvenció Diputació de Girona per finançament projecte Recull de dades de les finques
del nucli original de Campdevànol per a poder aplicar eficaçment polítiques d’habitatge.
Concessió utilització installacions esportives al Club Esportiu Patinatge Artístic de Girona.
Exempció impost vehicles a Pere Graboleda Dot per disminució.
Exempció impost vehicles a Francisco Cabana Canal per disminució.
Adjudicació contracte menor d’obres obertura vial CUP 90 Forest Baga de Grats.
Caducitat llicència obres a favor de Jesús Jiménez Fernández per finalització construcció habitatge
unifamiliar.
Convocatòria Ple extraordinari.
Contractació d’un treballador del pla d’ocupació per al projecte informació al visitant i gestió
d’espais culturals.
Adjudicació contracte menor obres arranjament desperfectes pluges al camí ral CampdevànolGombrèn.
Concessió llicència obres a Javier Muñoz Leiva per substitució banyera per plat de dutxa al carrer
Pirineu 16.
Incoació expedient sancionador infracció urbanística obres no ajustades a llicència al mas Palou.
Concessió llicència obres a Teresa Blanch Guix per repàs cantells balcons al Passatge Escoles 3.
Canvi titularitat llicència supermercat a favor de Miervi de Supermercats SL.
Arxiu expedient responsabilitat patrimonial presentada per Joaquin Ibáñez Romero.
Baixa comptes bancaris.
Sollicitud Dipsalut programes d’avaluació higiènica piscines ús públic.
Sollicitud subvenció Diputació Fons de subvencions.
Sollicitud subvenció Generalitat obra Reparació desperfectes dels aiguats en el camí Ral.
Concessió nínxol a Mariano Sanz Bartoli.
Adjudicació contracte menor del servei de manteniment extintors installacions i edificis
municipals.
Adjudicació contracte menor servei tractament de desinfecció i desratització de les installacions i
edificis municipals.
Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del casc urbà i el terme
municipal.
Justificació del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2010.
Concessió nínxol a Sussana Corraliza Haro.
Canvi nom nínxol a favor de Natividad Angelats Coll.
Activitat de fabricació d’òrgans mecànics de transmissió.
Liquidació ocupació de via pública.
Ampliació termini atorgat per legalització obres sense llicència a Maria Vilanova Serrat.
Caducitat nínxols.
Caducitat nínxols.
Concessió llicència primera ocupació habitatge situat carrer Riu 6 a Albert Páez Sánchez.
Concessió llicència primera ocupació habitatge carrer del riu 4 a David Páez Sánchez.
Requeriment a Construccions Campdevànol 96, SL per subsanació llicència primera ocupació nau
industrial Camí Creu.
Contractació Javier Bea Carbonell per substitució de Pedro Rodríguez Hernández.
Aprovació relació factures febrer 2011.
Concessió llicència urbanística per divisió horitzontal a Jordi i Núria Pascal Boixes.
Aprovació addenda regularització segona anualitat Terra de Comtes i Abats.
Aportació econòmica organització Flama del Canigó.
Aprovació conveni amb club Tennis Campdevànol per construcció posta pàdel.
Aprovació aportació anual AMPA Ramon Suriñach.
Aprovació contractació arrendament servei bar piscina municipal.
Pròrroga contracte treballador pla ocupació Juan M Cordón Rivas.
Declaració caducitat llicència obres a Jaume Costas Clos.
Concessió llicència obres a Francisco Garrido Serrano per substitució banyera per plat de dutxa a
l‘Av. Catalunya 22.
Concessió llicència obres a Eduard Roma Bardulet per treure envà a la Pl. Dansa 1 baixos.
Concessió llicència obres a Araceli Monterroso Segura per posar paviment al carrer Prol. Gala 29.
Concessió llicència obres a Teresa Blanch Guix per reforçar balcons al passatge Escoles 3.
Concessió llicència obres a Ramon Abadal Lacambra per realitzar pista de desembosc a la Baga
de Coronetes.
Concessió llicència obres a Esteban Viñas Soler per obres de construcció porxo de fusta al camí
Creu 9.
Concessió llicència obres a Nati Angelats Coll per reformar cuina al carrer Verneda 9.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura cata al carrer Clavetaires 1.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura cata al carrer Montgrony 4.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura cata al carrer Fulla 11.
Requeriment esmena documentació llicència obres El Vedre a Carmen Pérez Rodríguez.
Concessió llicència obres a Ripollès Electrodomèstics per collocació rètol publicitari al carrer
Major 17.
Concessió llicència obres a Jordi Esquius Soler per posar paviment a la terrassa a la Ctra.
Vistalegre 23.
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Liquidació treballs delimitació solar a Josep Bori Perarnau.
Arxiu expedient ordre execució reparació façanes a la Ctra. Gombrèn 3.
Aprovació conveni Fundació Televall ampliació zona Wifi.
Llicència ambiental emmagatzematge de GLP barri sant Cristòfol i Roser.
Encomana a Giacsa execució obra abastament aigua zona elevada.
Aprovació revisió llicència ambiental activitat de càmping al Molí de Serradell.
Canvi nom nínxol a favor de Consuelo Pestaña Luque.
Canvi nom nínxol a favor de Juan Vigueras Pérez.
Canvi nom nínxol a favor de José Graboleda Dot.
Canvi nom nínxol a favor de Pere Graboleda Dot.
Canvi nom nínxol a favor de Joan Graboleda Dot.
Aportació 180€ al Gaudeix de l’Estiu promogut pel Consell Comarcal del Ripollès.
Arxiu expedient multa coercitiva per incompliment legalització activitat al carrer Pompeu Fabra 6
a nom Xada Eines del Ter.
Arxiu expedient multa coercitiva a Manuel Quero Mengual.
Llicència 1a ocupació naus industrial camí de la Creu.
Concessió llicència 1a ocupació d’una nau industrial a Construccions Campdevànol 96.
Concessió llicència obres per ampliació de local farmàcia a l’Av. Estació 7.
Expedient sancionador denúncia trànsit.
Adjudicació pastures 2011.
Adjudicació conreus 2011.
Modificació pressupost 1-2011.
Traspàs concessió nínxol a favor de Josep i Montserrat Moré Luís.
Aprovació liquidació definitiva impost obres Esteve Viñas Soler.
Concessió llicència obres a Ramon Cunill Sala per renovar tanca finca al carrer sant Jordi.
Modificació termini inici llicència obres enderroc edifici Pl. Dansa a Maurici Camprubí.
Convocatòria Ple extraordinari dia 08/06/2011.
Rescat nínxols a M. Teresa Blanch Guix.
Baixa autorització sanitària comunicada per Miquel Alimentació Grups, SAU.
Exempcions i bonificacions servei abastament aigua i escombraries presentats per serveis socials.
Avançament contractació i execució obra abastament aigua zona elevada.
Arxiu expedient ordre execució tancament solar Av. Pau Casals 2 a nom de Carme Pujol Feixas.
Exempció impost vehicle a nom d’Araceli Higueras Cordón.
Aprovar certificació obra núm. 2 projecte urbanització Pl. Antoni M. Claret.
Autorització per restauració i conservació lleres rius Freser i Merdàs.
Adjudicació contracte obres neteja rius Freser i Merdàs a la Fundació MAP.
Aprovació relació de factures març 2011.
Baixa comptes bancaris.
Adjudicació contracte arrendament servei bar piscina municipals a Teresa Sirvent Salamó.
Aprovació certificació núm. 1 i única obra millora enllumenat públic estalvi energètic.
Ordre execució reparació escomesa de sanejament carrer Clavetaires 1.
Sollicitud de subvenció a la Generalitat per finançament del projecte atenció a preadolescents en
situació de risc.
Canvi signatures comptes bancaris.
Liquidació impost increment valor terrenys.
Rectificació liquidació impost obres i taxa llicència urbanística a nom de Ramon Abadal Lacambra.
Encomanes alcaldia organització municipal.
Nomenament tinents d’alcalde.
Concessió bestreta al treballador Francisco Teixidor Boada.
Pròrroga dret funerari temporal nínxol a Joan Valiente Juan.
Pròrroga dret funerari temporal nínxol a Juan Pedro Ojeda Chacón.
Contractació socorristes.
Contractació treballadora pla ocupació Informació al visitant i gestió espais culturals.
Compareixença, emplaçament interessats i tramesa expedient administratiu recurs contenciós
administratiu 197/2011.
Liquidació a Jordi Tarré Reina per reposició mobiliari urbà.
Liquidació utilització sala Diagonal a Jordi Tarré Reina.
Inici expedient sancionador en matèria de trànsit.
Canvi nom nínxol a favor d’Eudald Solé Vila.
Contractació director i monitors casal d’estiu.
Requeriment subsanació sollicitud 1a ocupació a ESTIUNVEST SL. Al carrer Prat 6-8.
Devolució fiança obres Caseta UE Campdevànol.
Ordre execució i reposició paviment vorera carrer Onze Setembre 14.
Concessió llicència obres a Xavier Melero Mora per reforma interior habitatge situat a carrer Fulla
3 2.
Concessió llicència obres a Martí Torras Palou per posar paviment i altres al Mas Serradell.
Concessió llicència obres a Isidro Vilalta Mir per reforma bany a altres a l’Av. Barcelona 9.
Concessió llicència obres a José A Fañanás Magariño per repassar teulat i a altres al carrer
Teuleria 18.
Concessió llicència obres a M. Rosa Domingo Pou per substitució maons façana al carrer Sant
Amand 18.
Concessió llicència obres a Vanessa Ricart González per substitució fusteria exterior al carrer
Castell 15 2 1.
Concessió llicència obres a Josefina Boixasa Fort per arranjament de la coberta a l’Av. Catalunya
16.
Ampliació llicència obres a Josep Coll Pous de substitució paviment i altres al carrer Damià de la
Farga 2 4 3.
Contractació 2 treballadors pla ocupació Millora enllumenat barri Roser.
Aprovació padrons 2a. cobrança 2011.
Sollicitud installació xurreria.
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30/06/2011
01/07/2011
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15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
15/07/2011
18/07/2011
19/07/2011
19/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011

Installació xurreria.
Ordre execució reposició paviment vorera carrer Onze Setembre 14 a Jesús Jiménez Fernández.
Nomenament membres junta de govern local.
Assignació local al grup de l’oposició.
Aprovació certificació núm. 3 Projecte urbanització reforma i adequació Pl. A. M. Claret.
Activitat de magatzem i oficines d’empresa constructora Camí Creu a nom de Manel Sánchez
González.
Liquidacions ocupació via pública per mercat i escombraries.
Ocupació via pública parades festa major.
Desestimació modificació liquidació impost llicència urbanística a Fustes Solà SL.
Liquidació aprofitament especial.
Canvi titularitat llicència activitat bar a nom d’Adrián Palomo González.
Exempció impost vehicles a Núria Guix Vilarroya.
Exempció impost vehicles a Jordi Maspla Fuentes.
Allegació escombraries a nom de German Aviles Ramos.
Liquidació treballs a Benestar Social efectuats per personal de l’Ajuntament.
Devolució comissions bancàries a Agustí Capdevila Masdeu.
Exempció impost vehicles a Miquel Garrido Garcia.
Incoació expedient declaració caducitat llicència urbanística i requeriment reposició façanes
habitatges Av. Barcelona.
Inici expedient sancionador multes trànsit.
Adjudicació contracte menor execució obres condicionament i manteniment periòdic guals sobre
riu Merdàs 2011.
Desestimació allegació presentada per Maurici Camprubí per liquidació ocupació via pública.
Sollicitud subvenció contractació AODL.
Subvencions a establiments aparcament font Querol i Torrent Cabana.
Desestimació recurs reposició interposat per Tarré Management sobre taxa utilització sala
Diagonal.
Requeriment subsanació sollicitud llicència obres a Naturaleza, Turismo y Recreo SL.
Requeriment per legalització activitat producció energia hidroelèctrica a Acciona Saltos Agua SL.
Estimació recurs reposició interposat per Tarré Management contra liquidació danys en via
pública.
Sollicitud subvenció urgència arranjament camí torrent Cabana.
Delegació funcions alcaldia a la Sra. Helga Pujol Pons.
Ampliació llicència obres al Sr. Damià Armengou per reforma bany.
Concessió llicència obres a Jaume Costa Clos per finalització treballs al Mas Palou.
Concessió llicència obres a Josep Casals Muñoz per obres en gual al carrer de la Plana 9.
Concessió llicència obres a Domingo Peix Viñas per posar paviment i pont a l’Av. Estació 12.
Concessió llicència obres a Santiago Pozas per canvi banyera per dutxa a pa Pujada Església 12.

La Sra. López demana aclariments sobre els Decrets de 14-7-2011 de sollicitud de
contractació de l’AODL i d’atorgament de subvencions a establiments per aparcament a la
font del Querol i torrent de la Cabana.
L’alcalde explica que hem presentat una sollicitud d’AODL, a part de la Llei de Barris, a una
convocatòria per entitats supramunicipals per la qual cosa és possible que no ens la donin
però servirà per ser tinguts en compte per properes convocatòries.
Pel que fa les subvencions per foment del turisme, segons l’informe de Secretaria la
manera de formalitzar l’acord arribat amb els establiments del poble des de l’Àrea de
Promoció Econòmica per al foment del poble és a través de l’atorgament de subvenció per
resolució d’Alcaldia. Per compres de més de 10 € els usuaris tenen dret a aparcar
gratuïtament a les zones habilitades a l’efecte.
El Ple en queda assabentat.
2.2. RATIFICACIÓ
D’OBRA

RESOLUCIONS

ALCALDIA

APROVACIÓ

CERTIFICACIONS

Es proposa ratificar les resolucions de l’Alcaldia de 25 de març de 2011, d’aprovació de les
certificacions d’obra següents:
Certificació núm. 8 i última obres construcció piscina municipal
Certificació núm. 7 i última obres rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador
Certificació núm. 5 i última obres complementàries piscina municipal
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El secretari explica que són resolucions d’Alcaldia de l’anterior legislatura que estan
pendents de ratificar pel Ple, perquè és l’òrgan competent un cop la Junta de Govern va
perdre les competències que tenia delegades.
La proposta s’aprova per unanimitat
3. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER 2012
Establert per l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2012, procedeix proposar al conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, per aquell any, d’acord amb el que disposa l’article 2 d’aquella Ordre.
Atès el que disposen l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors, l’ article 46 del RD 2001/83, de
28 de juliol, i el Decret 177/1980 de 3 d’octubre;
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
PROPOSAR al Conseller d’Empresa i Ocupació les dues festes locals d’aquest municipi de
Campdevànol corresponents a l’any 2012 pels dies 19 i 20 de setembre, dilluns i
dimarts següents al tercer diumenge del mes, Festa Major de Campdevànol.
L’alcalde explica la proposta, que és la de cada any.
La proposta s’aprova per unanimitat

4. ACORD DE CONCESSIÓ BONFICACIONS IMPOSTOS I TAXES PER LLICÈNCIA
OBRES AL DEPARTAMENT ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Vista la comunicació presentada pel director dels serveis Territorials a Girona del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat e Catalunya, en relació a l’execució de
treballs de redistribució d’espais a l’edifici de primària de l’Escola Pirineu d’aquest
municipi;
Atès que en aquest cas concorren les circumstàncies previstes a l’article 5.2 de
l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, installacions i
obres, i article 7.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per llicències o
la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, per la utilitat pública i
interès general que suposa l’execució d’aquesta obra;
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’ACORD següent :
1. Declarar els treballs de redistribució d’espais a l’edifici de primària de l’Escola Pirineu
d’aquest municipi d’especial interès i utilitat municipal en atenció a les circumstàncies
socials i d’utilitat pública que hi concorren.
2. Concedir la bonificació del 95% dels impostos i taxes abans assenyalats aplicables a
l’esmentada obra.

La Sra. Portabella explica la proposta:
Les obres de les nostres Escoles que fa el Departament d’Ensenyament les ha executat
l’empresa Camps i Sadurní. La nostra ordenances fiscals preveuen una bonificació del 95%
en cas d’actuacions d’interès públic general als impostos i taxes que se’n deriven.
La Sra. Capdevila intervé:
“...”
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En relació a les obres de l’Escola, ens satisfà que s’estiguin complint les previsions de
constricció de l’aula necessària pel curs vinent, però ens agradaria saber quines són les
previsions futures.
En primer lloc, perquè no és de rebut que l’Alcalde toleri sense lluitar que la Generalitat
enredereixi un any la construcció de la nova Escola i en segon lloc perquè si han fet el
números veuran que l’anunci que l’Alcalde fa a les seves meravelloses entrevistes als
diaris és una irresponsabilitat intolerable.
L’Alcalde ha afirmat públicament que han parlat amb la Consellera i que es preveu la
construcció de l’escola pel curs 2014-2015.
Doncs bé, si vostès fan números, que és la seva responsabilitat, veuran que el curs
2011-2012 hi ha una nova aula desdoblada la que estan fent per encabir-hi els 35
naixements de l’any 2008, el curs 2012-2013 hi ha necessitat d’una nova aula, l’any
2009 van néixer 33 campdevanolencs i, per això, li demanem si hi ha previsió de
construir una nova aula tal i com es va parlar fa uns mesos amb el Departament
d’ensenyament.
Però ALERTA AQUÍ se’ns acaba el marge, és a dir correm el risc que ni hagi nens de
Campdevànol que puguin ser escolaritzats al poble, NENS I NENES DE CAMPDEVÀNOL
QUE S’HAURAN DE BUSCAR LA VIDA i anar a escola fora de la nostra població amb les
greus conseqüències que això comporta.
Com deia al curs 2013-2014,tornem a tenir un curs desdoblat, perquè els nens i nenes
que van néixer 2010 són 36. Per aquest curs el Director d’ensenyament va dir que faria
tot els possibles per tenir l’escola Nova feta, però ara resulta que vostè mateix com
Alcalde permet a la generalitat que es desdigui del compromís adquirit fa pocs mesos en
un reunió que, per cert, tant vostè com la regidora de cultura hi van assistir malgrat ser
regidors a l’Oposició, fet que no a succeït amb la darrera reunió que explica que han
mantingut amb la Consellera.
Li recordo que com alcalde del poble, és vostè l’autoritat competent per exigir al
Departament que compleixi amb el seu deure i és a vostè a qui li correspon defensar els
interessos dels nens i nenes de Campdevànol a anar a l’Escola aquí, no li correspon
quedar bé amb ningú més que amb la nostra gent i tindrà tot el nostre suport en
l’exigència que ha de tenir perquè l’Escola sigui una realitat el primer dia del curs 20132014, no l’any següent, això seria un desastre.
“...”
L’alcalde agraeix la intervenció.
La Sra. Portabella replica a la Sra. Capdevila que l’Ajuntament vetlla pel benestar dels
nens. Per això les obres d’enguany han acabat el mes d’agost i no pas a mitjans de
setembre com l’any passat.
A la reunió que van tenir el mes de març amb el Sr. Bayot els va remarcar que si
l’Ajuntament no completava la documentació pendent no es podria incorporar als
pressupost de 2011. L’Ajuntament anterior no va aportar la documentació i el projecte no
es va poder incloure al pressupost per a poder iniciar el curs 2013-2014.
Evidentment que vetllaran per la construcció de l’escola però la situació econòmica és la
que és.
L’alcalde afegeix que està intentant que la consellera visiti el poble per tal que vegi de
primera ma la situació dels nens a l’escola. Enguany s’ha adequat la planta baixa per
respondre a la demanda. Per l’any que ve es preveu adequar la planta primera.
Pel que fa la construcció de la nova escola, a les dues primeres anualitats és complicat
segons la consellera.
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La Sra. López comenta que l’Ajuntament va fer els deures i al mes de maig es va donar
compte al Ple de tots els tràmits i de la finalització del procediment.
Ara l’Ajuntament ha de ser exigent amb el Departament perquè tots estan d’acord que
l’escola nova és molt necessària. L’arrelament dels nens al poble és una prioritat
fonamental que no es pot donar si els nens no tenen plaça a l’escola i han d’anar a fora.
Per això és important defensar-ho amb fermesa i exigència. Bona prova és que el seu grup
municipal va instar al PSC de Catalunya la presentació d’una esmena als pressupostos que
no s’ha incorporat.
L’alcalde tanca el debat recordant que la moció que es presenta al Ple és la declaració
d’utilitat pública de les obres i l’aplicació de les bonificacions previstes a l’ordenança.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
5. INFORMACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN
L’alcalde fa esment que l’equip de govern fa 55 dies que treballa i té molts temes a
comentar, no obstant serà al proper Ple que donaran compte de la feina feta.
6. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No n’hi ha
7. PRECS I PREGUNTES
La Sra. López explica:
Li fa por que Campdevànol estigui quedant enrere. Al dia d’avui no s’ha fet cap reunió de
treball amb la oposició. Estem fent un ple amb contingut poc rellevant. Li preocupa que
l’equip de govern no tingui res a explicar. No tant sols passa el pressupost de 2011. No
expliquen res de la Llei de Barris, i s’han assabentat de la reunió amb la consellera per la
premsa. No es dona el ple per la Ràdio Municipal. No saben res del Patronat de Cultura ni
de la Festa Major.
La oposició té ganes de treballar i aportar idees i l’alcalde va donar paraula de que estarien
al cas de tota la gestió.
Al dia d’avui som l’únic poble sense pressupost aprovat.
Per tot això creu que no anem bé, per la qual cosa fa un prec: que convoqui a la oposició i
els permeti participar. Al menys que els passi un esborrany del pressupost.
El Sr. Lluís López Lafuente recomana a l’Alcaldia que quan parli del sou de l’Alcaldia a la
premsa ho faci amb imports bruts. Cita el Nou9 de 27 de juliol on es parlava de sou net.
Això és per no crear confusió.
L’alcalde contesta al Sr. López que qui va parlar de sou net va ser la periodista no pas ell.
Ja li dirà a la Ruth Espuny que a partir d’ara parli de sous nets, si al Sr. Regidor li sembla
bé.
L’alcalde contesta a la Sra. López que estan treballant des del primer dia de manera
intensa per abastar la feina. Només fa 50 dies que van començar i al proper Ple en donaran
compte.
Pel que fa el pressupost, es volia aprovar el mes de juliol i no es va fer per deferència a la
Sra. López que estava fora de viatge. Avui és el cas d’una altra regidora que es troba fora
de viatge. Per aquests motius no ha passat el pressupost. Passarà al proper Ple i avança
que serà un pressupost de gestió del 2011. El pressupost de 2012 serà més elaborat.
La Sra. López comenta que si es vol aprovar el 12 de setembre haurien de començar a
estudiar-ho. Si no és així no podran aportar-hi res.
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L’alcalde li assegura que tindrà la in formació oportunament.
Pel que fa la Llei de Barris només va tenir una primera reunió amb el Sr. Ramon Botey
sobre els criteris de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament. Abans de fer res es
posarà en coneixement del grup de l’oposició.
Pel que fa al Patronat de Cultura, s’ha aplaçat fins desprès de la Festa Major. La regidora
de l’Àrea informarà oportunament.
La Sra. López comenta que entén la situació de la regidora de Cultura perquè ells també es
s’hi van trobar fa quatre anys.
L’alcalde acaba explicant que el nou equip de govern gestiona tots els temes que s’han
trobat a l’Ajuntament i n’informaran abastament al proper Ple ordinari.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió quan
són les 21:06 del vespre. Seguidament dons la paraula al públic assistent.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

