ACTA NÚM. 10/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Ramon Perearnau Morera (NA)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Laia Briones Buixassa (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)

A les 19:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de
la
sessió
extraordinària
i
urgent
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.
5.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Acceptació de la subvenció de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora dels barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Acceptació de la subvenció anual pel sosteniment de la Llar d’Infants
Modificació del pressupost municipal de 2010 juntament amb les seves bases
d’execució i aprovació de la sol·licitud d’un préstec a llarg termini per atendre
inversions
Aprovació provisional del POUM de Campdevànol

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions ordinària de 2-07-2010 i
extraordinària i urgent de 2-07-2010.
La proposta s’aprova per unanimitat
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L’alcaldessa proposa tractar en primer lloc el punt 5 de l’ordre del dia a petició de la
regidora Montserrat Portabella per conciliar la vida familiar i laboral.
No hi ha cap manifestació contrària de cap regidor per la qual cosa es tracta el punt
5 de l’ordre del dia:
5.

APROVACIÓ

PROVISIONAL

DEL

PLA

ORDENACIÓ

URBANÍSTICA

MUNICIPAL (POUM) de Campdevànol
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 28 de novembre de
2008, va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’iniciativa
pública i que formulà l’Ajuntament de Campdevànol, com a instrument d’ordenació
urbanística integral del terme municipal, el qual ha de substituir l’actual Pla General
d’Ordenació Urbana de 1984.
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per un
període de 45 dies hàbils per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués
consultar la documentació, i presentar al·legacions o suggeriments que es
consideressin oportuns aportar. Alhora es van demanar els informes sectorials que
són preceptius de conformitat a la legislació vigent.
TERCER. La Comissió de Seguiment del POUM va marcar en tot moment la línia
que havia de seguir l’equip redactor per tal d’informar les al·legacions presentades
pels interessats.
Tanmateix els redactors van recollir els informes preceptius emesos, què són de
veure a l’expedient tramitat a l’efecte, i van introduir les esmenes corresponents
per tal d’adaptar la proposta inicial del POUM als condicionants resultants de les
diferents administracions amb competències sectorials,
QUART. La Comissió de Seguiment del POUM reunida en sessió de 22 d’abril de
2010 va dictaminar la conveniència de sotmetre la proposta d’aprovació provisional
a un nou període d’informació pública, no previst per la Llei, per tal de donar un
plus de publicitat a les modificacions introduïdes a la proposta d’aprovació inicial,
en el benentès que aquesta proposta no suposa modificació substancial de la
proposta inicialment aprovada en sessió de 28-11-2008 de conformitat a l’article
112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
112.2 En el cas de planejament urbanístic general, s’entén que són canvis
substancials:
a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació
del territori.
b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl.
112.3 Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes
urbanístics generals, en les qualificacions urbanístiques o en altres determinacions
dels plans urbanístics que no s’incloguin en els casos indicats en l’apartat 2 no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública però s’han de fer
constar en l’acord d’aprovació.
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CINQUÈ. L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable,
essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c)
i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
SISÈ. Respecte de les al·legacions, s’ha informat per l’equip redactor de
conformitat a les directrius de la Comissió de Seguiment d’aquesta Corporació en el
sentit que consta a l’expedient i la documentació del POUM
SETÈ. L’Alcaldia va aprovar un termini d’informació pública de la proposta
d’aprovació provisional que ara se sotmet al Ple des del dia 4 maig fins el 7 de juny
de 2010, inclosos. Dins d’aquest termini els interessats van poder fer al·legacions i
suggeriments que van considerar pertinents però que no podien fonamentar-se en
aspectes ja plantejats a les al·legacions presentades dins la informació pública
inicial, la resolució de les quals va ser notificada als interessats amb la proposta
d’aprovació provisional.
Algunes de les noves al·legacions s’han estimat i s’han recollit a la proposat que
s’eleva al Plenari, mentre que la resta s’han desestimat segons és de veure a
l’informe de l’equip redactor.
VUITÈ. Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en els articles
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar provisionalment la proposta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Campdevànol en els termes que consten a la documentació de l’expedient.
2. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 23-04-2010 sobre la resolució de les
al·legacions presentades durant la informació pública inicial en tots els seus termes.
Resoldre les al·legacions presentades en relació amb l’expedient d’aprovació de Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, pels motius expressats als informes de l’equip
redactor, del qual se’n remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació
d’aquest acord.
Les modificacions indicades en aquest informe s’han introduït en l’expedient que
ara s’aprova provisionalment.
Només es notificarà la resolució de les al·legacions presentades durant el termini
d’informació pública de la proposta d’aprovació provisional perquè la resta ja es va
notificar el mes d’abril de 2010 en compliment del Decret d’Alcaldia de 23-04-2010.
3. Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Campdevànol i l’empresa
NEIDA SL i notificar-ho a l’interessat i a la Comissió Provincial d’Urbanisme de
Girona.
Sotmetre’l a exposició pública pel termini d’un mes comptador des de l’endemà de
la publicació de l’anunci al BOP i als diaris el Ripollès i el Nou 9, per tal que tots els
que hi estiguin interessats puguin presentar les al·legacions o suggeriments que
considerin oportuns. Un cop superat aquest termini, el conveni s’ha d’incorporar a
l’instrument de planejament per a la seva aprovació definitiva.
4. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot
interposar cap tipus de recurs.
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5. Elevar l’expedient diligenciat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a la
Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgui sobre la seva aprovació
definitiva.
L’alcaldessa explica:
Abans de fer l’explicació demana incorporar a l’acord un apartat d’aprovació del
conveni urbanístic amb NEIDA SL del sector de l’Herand que s’ha pogut consensuar
a darrera hora. Aquest conveni suposa la cessió anticipada de la parcel·la
d’equipaments esportius per a la pràctica del Motocros i els accessos.
Avui estem en el tràmit d’aprovació provisional del POUM que és una eina bàsica
imprescindible com a projecte de futur de Campdevànol.
Aquest Pla suposa la previsió del desenvolupament econòmic i industrial, els
habitatges de protecció oficial, les Escoles, l’Hospital, els habitatges dotacionals per
gent gran i jove, la possibilitat de tenir la ESO, si s’escau, i en definitiva la previsió
de les necessitats futures del nostre poble.
S’han escoltat els veïns i veïnes i s’han tingut en compte per modificar la proposta
inicial i aconseguir el Ple que avui se sotmet a aprovació. Així s’ha canviat una
parcel·la industrial de Pernau per convertir-la en zona verda per la millora les
condicions de vida dels veïns: tot el POUM és una eina per tenir més recursos i
millorar substancialment la qualitat de vida dels veïns.
Això s’ha de complementar amb polítiques públiques d’altres administracions
perquè amb l’esforç de l’Ajuntament no és prou.
L’aprovació provisional culmina un llarg procés de tramitació dins l’àmbit municipal.
Ara li toca a la Generalitat de Catalunya, la Comissió Urbanisme de Girona
l’aprovació definitiva i publicació al DOGC.
Ara correspon entendre el procés i el paper que ha fet cada grup:
La tramitació es va iniciar el 2003 amb el govern de CIU que va contractar l’equip
redactor.
Es va fer el procés de participació ciutadana amb el Consell Assessor constituït el
30-04-2004 que va aprovar els Criteris Generals del POUM.
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El gener de 2006 va haver un canvi de govern per una moció de cesura presentada
per CIU contra en l’alcalde Ferran Martínez i el treball va quedar aturat en un calaix
fins mitjans del 2007.
A preguntes de la oposició CIU va dir que la documentació del POUM estava a Medi
Ambient però realment estava a un calaix.
El novembre de 2008 el Ple va fer una aprovació inicial com l’acte formal que tancà
la redacció del document tècnic.
A partir d’aquí es van fer tallers, reunions i es va assessorar els veïns a l’oficina
d’atenció tècnica municipal.
Uns dies més tard de l’aprovació inicial es va constituir la Comissió de Seguiment
per unanimitat de tots els grups. Va assessorar sobre la tramitació i treballà en tots
els punts del POUM durant 18 mesos a la recerca de solucions adients per atendre
els conflictes entres l’interès privat i el públic. Amb especial atenció als Drets dels
veïns i veïnes.
Van haver tres mesos per fer al·legacions, més del que la Llei preveu, fins el 2-32009.
La Comissió de Seguiment va classificar les al·legacions en tres tipus: errors,
paràmetres urbanístics tècniques i d’àmbits del Pla. El criteri principal de la
Comissió va ser intentar incorporar al màxim les necessitats i aportacions dels veïns
(al·legacions, tallers participatius...), tenint en compte la normativa, els informes
sectorials de la Generalitat de Catalunya. Es va valorar l’interès general per sobre
del particular en cas de conflicte, amb criteris de sostenibilitat.
En definitiva el treball es va fer sobre la base del diàleg amb la màxima
transparència. Per això, el 22-04-2010 la Comissió va acordar fer una informació
pública de la nova proposta de l’Equip Redactor. Es va fer al maig i juny de 2010.
Les noves al·legacions s’han tractat, estudiat i algunes s’han incorporat. No pas les
repetitives de la primera informació pública.
Altres al·legacions s’han admès d’ofici a la nova proposta d’aprovació provisional
Per acabar, l’Informe Ambiental preceptiu que inclou ACA, Habitatge i Medi Ambient
es va rebre la setmana passada.
La proposta provisional ha de presentar-se a la Comissió Territorial d’Urbanisme
abans del dia 6 de setembre d’enguany per passar per la Comissió de finals de
setembre. I partir d’aquí ho tramita la Generalitat de Catalunya que ha de fer
l’aprovació definitiva.
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Ara es proposa l’aprovació de la documentació modificada com a
El Sr. Manso llegeix l’escrit següent:
“...”
Prop de dos anys han fet falta per encarar l’aprovació provisional del POUM campdevanolenc
des del dia en que es presenta al ple de la corporació l’aprovació inicial, i arribem al final, al seu
punt culminant. Des del Grup Municipal creiem oportú dividir la nostra intervenció en aquest ple
d’aprovació provisional en dos parts, la primera dedicada a valorar el procés, les formes
emprades, la gestió del grup municipal de CiU i la col·laboració dels veïns, de la que me
n’encarregaré jo mateix, i la segona en la que s’entrarà sobre el fons del document, valorant un a
un els sectors, la seva evolució en aquests dos anys, el nostre punt de vista sobre el contingut
material del mateix, i per tant el sentit del nostre vot, de la que se n’encarregarà en Jordi.
El procés d’aprovacio i tramitació del POUM ha estat sense cap mena de dubte la verdadera
història d’un despròpòsit, durant aquest temps hem pogut comprovar de primera mà la capacitat
de gestionar temes urbanístics de l’alcaldia, lluny del consenses, les formes s’han caracteritzat per
la imposició de decisions, i la constant voluntat d’ocultar la verdadera voluntat de la gent de
campdevanolencs. Tot plegat començava el 28 de novembre del 2008, amb l’aprovació inicial.
Aprovació inicial – 28 de novembre del 2008
28 de novembre del 2008. L’Ajuntament de Campdevànol aprovava incialment el POUM,
després de que el document, de prop de 1000 planes fos entregat als regidors de l’oposició 5 dies
abans. En aquell ple advertiem per primera vegada de les possibles implicacions personals de
l’alcaldia en el desenvolupament del sector dels Horts de Pernau contingut en el planejament.
Segons l’alcaldia tothom estava implicat en un document d’aquestes característiques.
Reunió informativa – 4 de desembre del 2008
L’Ajuntament de Campdevànol convoca als veïns a una reunió informativa al Centre Cívic una
setmana després de la seva aprovació incial. CiU ja havia advertit setmanes abans que el procés
de participació ciutadana havia d’haver-se efectuat abans, i que era imprudent aprovar el text
incialment sense informar correctament als veïns. Els veïns de la Colònia Pernau diuen que el nou
POUM els ha traumatitzat.
Procés informatiu paral·lel – 10 de desembre del 2008
CiU a la vista de la manca d’informació als veïns oferta per l’Ajuntament i pel tracte dispensant,
inicia un procés informatiu paral·lel, durant el transcurs d’aquells mesos, varem portar a terme
dos reunions informatives, una d’elles amb l’assistència d’un centenar de persones, i varem
atendre infinitat de veïns, desplaçant-nos a casa seva o bé al despatx municipal. Al llarg del
període d’al·legacions, varem ajudar a redactar al·legacions als afectats, varem escoltar als
ciutadanss i fins i tot ens varem desplaçar a les seves finques, per valorar-ne l’afectació. Infinitat
de persones varen posar-se amb contacte amb nosaltres per demanar-nos assessorament.
Constitució i Manifest de la Plataforma Salvem les Colònies – 6 de febrer del 2009
Els veïns de Pernau i Molinou farts de la situació creada es constitueixen en Plataforma per
reclamar els seus drets, aquella mateixa setmana fan públic el manifest redactat pels seus serveis
jurídics en la que acusen a l’entorn de l’alcaldia amb interessos a la zona de planificar el futur de
les Colònies ignorant l’opinió i les necessitats de la gent que viu i treballa a la zona. La regidora
Portabella celebra que els veïns s’impliquin en la defensa dels seus drets.
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Rosa Núria Aleixandre visita els veïns de Pernau i Molinou – 25 de febrer del 2009
La senadora Aleixandre visita les colònies Pernau i Molinou i comprova la gran preocupació del
barri, es compromet a posar tots els mitjans del partit al servei dels veïns, i a reunir-se al més alt
nivell per tirar endarrere el sector dels Horts de Pernau, avisa a l’alcadia que està per servir els
veïns. La plataforma avisa que ja ha recollit més de 800 adhesions.
CiU i els veïns de Pernau i Molinou presenten les al·legacions – 3 de març del 2009
CiU i els veïns del municipi lliuren les al·legacions a l’alcaldia, en total, més de 200 on s’exposen
els diferents aspectes negatius del planejament.
Els veïns de Pernau lliuren les 1200 assignatures a l’alcaldessa, fan una festa popular i una
manifestació fins a l’Ajuntament amb més de 100 persones – 14 de març del 2003
I arribem al final d’aquell llarg periple i estem tal com varem començar, les mateixes formes, la
mateixa manca de predisposició, la mateixa voluntat d’amagar la informació, estem igual. Avui
mateix i demano al secretari que consti en acte als efectes oportuns aquest ple, el ple d’aprovació
provisional del planejament ha estat convocat de forma totalment improcedent. Així els regidors
d’aquesta oposició reberen la convocatòria per via telemàtica i presencial el dimecres al matí.
Només cal llegir l’article 46.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règimen Local, per verificar
que una vegada més no es compleixen els terminis requerits de dos dies hàbils complets
descomptat el dia de la sessió. I això Sra. Alcaldessa que a vostè li pot semblar un aspecte menor,
és una garantia evident de que els regidors poden preparar-se amb la deguda antel·lació la sessió
plenària, i més quan els punts de l’ordre del dia són els que són i presenten l’envergadura
d’aquesta ocasió. Per tant Sr. Secretari que quedi constància d’aquesta circumstància en acte, sap
l’alcaldessa que no en va omissions d’aquest calat en aprovacions així, poden emprar-se per qui
ho cregui convenient en processos contenciosos.
L’assumpte però no acaba aquí, la Sra. Alcaldessa estava avisada des de fa temps, del fet que part
dels regidors d’aquesta oposició, estaven precisament aquesta única setmana de vacances, lluny
del consens esperat i com ja esta habitual en vostè ha convocat el ple aquest divendres, esperant
suposo que algun dels regidors presents no vinguessin, obligant-los a desplaçar-se des del seu punt
de vacances fins aquí. A més ha convocat el ple a les 7 de forma extraordinària, per tal d’evitar
de controlar la difusió de la informació. Forma part de la seva tàctica. Aquesta setmana hem vist
per televisió fins a vegades la notícia de la construcció de la piscina en diferents formats, però ha
omès qualsevol referència a l’aprovació d’un text clau que ha de regir el futur de la població, és
al seva manera de ser.
No cal que li digui tampoc la manera en que s’ha gestionat la Comissió de Seguiment que en el
seu dia va crear per consensuar amb l’oposició els principals aspectes del planejament. Alguns dies
els regidors d’aquesta oposició, s’han presentat a aquestes reunions, i en presentar-se o no hi
havia l’alcaldessa, o no hi havia els tècnics, directament. Miri Sra. Alcaldessa, sincerament no
oblidi quina és la seva funció en aquest ajuntament la de servir els ciutadans, la d’estar al costat
dels campdevanolencs... De tot aquest procés espero que hagi après que la nostra feina en aquest
ajuntament comença un dia i acaba un altre, i mentrestant la única funció es ajudar als
campdevanolencs, mentre sigui alcaldessa pensi amb el seu poble, i oblidi per un moment el que i
on serà demà, l’ajudarà a dedicar més temps a evitar moments com els que hem viscut a redós
d’aquest POUM, perquè pensi que la confiança política, sinó estant al costat de la gent del poble
quan ho necessiti, i crec sincerament que en moltes ocasions, en la tramitació del POUM això no
ha estat així.
No vull acabar sense agrair l’enorme la gran tasca feta pels regidors de l’oposició en aquest
procés, la col·laboració dispensada pels serveis jurídics i urbanístics del nostre partit i d’aquest
Ajuntament, així mateix vull mencionar la feina feta per la Senadora Aleixandre, que ha estat al
nostre costat sempre que li hem demanat, i ens he fet costat en aquest llarg procés. Així mateix
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no ens podem oblidar del munt de gent de Campdevànol, que han confiat amb nosaltres, i que
hem acompanyat de la millor manera possible al llarg d’aquests anys, servint-los dia a dia, perquè
de fet la nostra tasca només és estar al servei de la nostra gent !!! Gràcies a tots ells !!
“...”
L’alcaldessa demana que expliqui perquè ha vinculat la desafectació dels habitatges
amb el canvi de qualificació dels Horts, com si no s’haguéssin tingut en compte les
al·legacions.
Els Sr. Manso diu que ell no ha vinculat res.

El Sr. Salamó explica:
Vol puntualitzar que quan CIU governava van fer reunions amb l’equip redactor i es
va tirar endavant canviant alguna criteris de l’anterior govern.
CIU ha treballat per millorar el Pla i ha aconseguit una versió molt diferent de la
inicial. Ara té la coherència que abans no tenia i ha millorat substancialment.
La feina s’ha fet per part dels veïns amb les al·legacions, els tècnics municipals i els
informes de la Generalitat de Catalunya han completat la feina.
Les darreres setmanes s’ha actuat amb presses. El resultat és que la documentació
no incorpora els convenis del POUM que s’ha d’aprovar pel Ple i s’han de fer públics.
L’aportació de CIU ha aconseguit moltes coses gràcies a la bona entesa en molts
punts amb l’equip de govern i el suport dels tècnics municipals com la desafectació
de cases a Gombrèn i Pernau i la reordenació de la zona.
En canvi pel que fa el PAU’s (Solter, Tèxtil Viladecans i Horts de Pernau) no es va
arribar al consens. No acaba de convençer la ordenació que s’ha fet sobretot pel
vial que s’ha de fer i que d’assumir el promotor.
El SUD de Molinou s’ha aconseguit una molt bona proposta d’ordenació, desprès de
desafectar les cases, i s’ha repartir els usos industrials i d’habitatges.
El SUD2 de Coronetes s’ha incrementat els habitatges fins a 130, tot i que s’hauria
d’augmentar més allargant la zona. CiU hauria preferit un creixement pel sector del
Raguer tot i els problemes dels accessos. L’equip de govern no creu que sigui
viable. La zona és prou ample per urbanitzar-se. Són criteris diferents.
El SUD3 de Niubó es preveu molta zona industrial i poc habitatge. El m2 de zones
industrial ha crescut poc però seria millor que no creixés.
Al PMU2 s’ha trobat una bona solució amb 33 habitatges.
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Al PMU3 del Martinet no consideren bona opció barrejar industria i habitatges, tot i
que hi ha molts habitatges amb industria o activitat econòmica. La solució és
correcte però podria ser millor.
No ens han agradat les formes. No han posat cap trava i s’ha millorat el POUM
inicial però això no vol dir que el seu grup estigui d’acord amb el resultat de com
quedarà Campdevànol.
Per tot això no poden donar el seu vot favorable.
L’alcaldessa vol fer constar l’agraïment exprés de l’equip de govern a l’aportació
del Sr. Salamó al POUM. Ha fet una molt bona tasca, s’ha consensuat tot el que es
podia, i ha donat resultat una bona feina.
Lamenta profundament que el seu propi grup de CIU no el recolzi i que sigui l’equip
de govern qui hagi d’aprovar la seva aportació al POUM. Agraeix el tarannà
conciliador.
Sempre ha volgut un canvi en la manera de fer política a Campdevànol però veu
que no ha sigut possible.
Els ha demanat que no enganyin la gent del poble amb pamflets amb números
esbiaixats. CIU pot explicar la seva versió.
Per això insisteix que vol agraeix l’aportació del Sr. Salamó per facilitar el diàleg i
que amb d’altres no ha sigut possible.
El Sr. Salamó insisteix que han acceptat el Pla per treballar però això no vol dir
que estiguin d’acord. No fora ètic treballar en contra del POUM. Se sent orgullós
d’haver treballat pel POUM però han de votar en contra perquè no és el Pla que
hauríen fet ells.
L’alcaldessa recorda que el POUM que se sotmet a aprovació és la normativa
urbanística del poble que manté els criteris i objectius resultants del procés de
participació ciutadana. La base és la mateixa des d’un principi.
El que no es pot acceptar són les mentides que el Sr. Joan Manso ha explicat al
llarg del procés: acusacions de delictes, que els tècnics no estan preparats, que no
estaven a l’alçada, que no estem ben assessorats...
Joan Manso: que consti en acta que la Sra. Alcaldessa ha dit que ell ha dit que els
tècnics no estan preparats. Això no és cert i que es repassi per comprovar-ho.
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Abans de la votació vol agrair la col·laboració de tots els implicats en el procés:
Comissió, tècnics redactors i comprensió del veïns i veïnes que han rebut la seva
resposta.
Amb caràcter previ a la votació de la proposta i a la vista del dubte plantejat sobre
la convocatòria del Ple que es va fer dimecres dia 1 de setembre, dos dies abans
del divendres dia del Ple, l’alcaldessa, a instància del secretari, demana, la votació
de la urgència de la convocatòria del Ple:
Això suposa que el ple serà extraordinari i urgent. Els regidors disposaven de la
documentació des de divendres dia 27 d’agost que es va fer la Comissió
Informativa.
Sotmesa la proposta d’urgència del Ple a votació s’aprova per majoria absoluta amb
sis vots a favor (equip de govern del PSC-ICV-Grup mixt) i cinc en contra del grup
de CIU dels onze regidors que de fet i dret formen la corporació.
En conseqüència la sessió del Ple es declara de caràcter urgent.
Seguidament se sotmet a votació la proposta d’aprovació provisional del POUM:
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor
(equip de govern del PSC-ICV-Grup mixt) i cinc en contra del grup de CIU dels onze
regidors que de fet i dret formen la corporació
2. Acceptació de la subvenció de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora
dels barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Vista la RESOLUCIÓ PTO/430/2010, de 18 de febrer, d’obertura de convocatòries
per a l’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Llei de
Barris), i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei
esmentada, i per a l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei
16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Vist que l'Ajuntament de Campdevànol va concórrer a la convocatòria amb un
projecte d'intervenció integral a les àrees d'atenció especial del poble de
Campdevànol, molt especialment al Centre Històric que es correspon amb l’origen
del casc urbà. El projecte presentat partia d'un un cost total de 3.930.430,62 € i en
el pla de finançament es preveia una contribució de la Generalitat de Catalunya del
75%, la qual cosa suposava una subvenció de 2.947.822,96 €;
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Vista la Resolució del conseller del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya de 22-06-2010 per a l’atorgament dels
ajuts que estableix la Llei de Barris per la qual s’aprova el projecte d’intervenció
integral al nucli original de Campdevànol amb un pressupost de 2.993.299,24 € i
una subvenció del 75% per import de 2.244.974,43 €;
El proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Acceptar els ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i l’article 42.1 de la Llei
16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres per al finançament del
projecte d’intervenció integral del nucli original de Campdevànol i el corresponent
conveni.
2. Comprometre’s al compliment del compliment de la normativa, les bases
reguladores de la convocatòria i les disposicions previstes a la Resolució
d’atorgament.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
L’alcaldessa explica la proposta i les actuacions al nucli original del poble. Explica
les línies d’actuació que recull el projecte:
1.1 Reurbanització i millora de carrers: creació d'un centre urbà
1.1.1 Reurbanització i millora Carrer Major
1.1.2 Reurbanització i millora C. Balmes, C. Gala i Plaça Valldemosa
2.1 Ajuts per a la rehabilitació de façanes
2.2 Ajuts per a la rehabilitació de cobertes
3.1 Construcció de l'Espai Jove
3.2 Rehabilitació de la Sala Diagonal
4.1 Instal·lació de xarxa Wi-fi al nou Espai polivalent per a joves i infants
4.2 Formació de la gent gran en Noves Tecnologies
4.3 Taller d'audiovisuals intergeneracionals
4.4 Fibra òptica
5.1 Enllumenat ecològic en els carrers reurbanitzats
6.1 Taller participatiu: urbanisme des de la perspectiva de gènere
6.2 Taller de corresponsabilitat en l'ús del temps i la divisió sexual del treball
6.3 Taller d'activació i millora de l'autoestima per dones aturades
6.4 Cinefòrum per la igualtat d'oportunitats
7.1 Dinamització de l'Espai Jove
7.1.1 Programació anual d’activitats a l’Espai Jove
7.1.3 Aula d’estudi i treball personal per a joves
7.1.4 Punt d'informació Juvenil
7.2 Programa de Mobilitat Segura
7.3 Taller d'integració de les persones immigrades
7.4 Desenvolupament del Pla d’Acció Comercial
7.5 Gestió del projecte d’intervenció
7.6 Procés de participació ciutadana en el Projecte d’Intervenció
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques en els carrers reurbanitzats
Ara toca acceptar la subvenció per tal de poder signar el conveni a de mitjans del
mes. La Generalitat subvenciona el 75% i l’Ajuntament financia el 25%.
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El Sr. Salamó comenta que la Pl. Clavé s’hauria de preveure perquè és aconsellable
fer-la. Al menys es podria intentar redactar el projecte bàsic amb les millores de la
redacció de projecte bàsic i executiu del carrer Major.
L’alcaldessa respon que efectivament això és el que va dir ella a la Comissió
Informativa del Ple com a proposta de donar continuïtat a les actuacions incloses a
la Llei de Barris.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents què
de fet i de Dret formen la Corporació.
3. Acceptació de la subvenció anual pel sosteniment de la Llar d’Infants
Vista la Resolució del conseller del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya de data 7-06-2010, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants per al curs 2009-2010, en la que consta el centre de
titularitat d’aquest Ajuntament “EEI El Barrufet”, amb una aportació de 117.000.-€.
Es proposa al Ple de la Corporació es proposa l’adopció de l‘ACORD següent:
1. ACCEPTAR la subvenció dalt esmentada, atorgada pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya per import de 117.000 € i aprovar el conveni de
formalització de la subvenció.
2. FACULTAR l’alcaldessa per a la tramitació de la documentació necessària per a
l’efectiu ingrés de la subvenció aconseguida i expressament per a la signatura del
conveni amb el Departament.
L’alcaldessa explica la proposta que suposa una subvenció de 1.800 €/alumne de al
Llar d’infants.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents què
de fet i de Dret formen la Corporació.
4. Modificació del pressupost municipal de 2010 juntament amb les seves
bases d’execució i aprovació de la sol·licitud d’un préstec a llarg termini
per atendre inversions
Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'aproven mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que preveu un seguit de mesures
per tal de garantir la contribució de les entitats locals a l'esforç de consolidació
fiscal i de millora del control de la gestió econòmica financera de les esmentades
entitats, entre les quals hi ha l'ajornament fins a l'exercici 2012 de la concertació
d'operacions d'endeutament a llarg termini.
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Atès que cal concertar una operació de préstec a llarg termini, per import de
111.650 € i amb un termini d’amortització de 15 anys amb l’objecte finançar les
següents inversions:
Partida
15 61902
34 62301

Concepte
PL. Antoni Maria Claret
Millores al pavelló per activitats saludables
TOTAL INVERSIONS Cap. VI

PRESSUPOST
TOTAL
156.650,00
45.000,00
191.650,00

PRÉSTEC
66.650,00
45.000,00
111.650,00

Vist l’expedient de modificació del pressupost de la Corporació en vigor, per
generació de crèdit.
Ateses les recomanacions de les associacions municipalistes sobre reducció del
dèficit públic pel que fa els conceptes econòmics que reben els regidors per la seva
dedicació a l’Ajuntament i atès que es regidors de l’Ajuntament volen manifestar la
seva solidaritat amb el personal que han vist reduïdes les seves retribucions un 5%
per Reial Decret;
Vist l’informe de Secretaria i intervenció,
PRIMER. Modificar el Pressupost de l’exercici 2010 per transferències de crèdit
entre partides que es detalla a continuació:
CRÈDITS EN AUGMENT EN L’ESTAT DE DESPESES:
Partida
15.48007
92.22606

Concepte
Rehabilitació de façanes i cobertes
Participació Ciutadana
TOTAL

Import
2.655,00 €
2.500,00 €
5.155,00

TOTAL

Import
2.500,00
2.655,00
5.155,00

CRÈDITS EN DISMINUACIÓ EN L’ESTAT DE DESPESES:
Partida
92.22706
23.472

Concepte
Estudis i treballs tècnics
Devolució impostos i taxes

SEGON. Autoritzar la modificació del Pressupost mitjançant generació de crèdits
següent:
CRÈDITS EN AUGMENT EN L’ESTAT DE DESPESES:
Partida
15.61901
15.61902
34.62301
15.48007
92.22606

Concepte
Millores en infraestructures
Pl. Antoni Maria Claret
Millores al Pavelló per Activitats Saludables
Rehabilitació de façanes i cobertes
Participació Ciutadana
TOTAL

Import
50.000,00 €
146.650,00 €
45.000,00 €
7.965,00 €
7.500,00 €
257.115,00 €

TOTAL

130.000,00
15.465,00
111.650,00
257.115,00

PROCEDÈNCIA DELS FONS:
750
450
913

Subvencions de capital
Subvencions Generalitat (Llei Barris)
Préstec

€
€
€
€

TERCER. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit per import de 111.650,00
€ per al finançament de les inversions a dalt relacionades i sol·licitar autorització a
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la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya amb
caràcter previ a la formalització del préstec. Facultar l’Alcaldia, tan àmpliament com
en dret fora menester per a la negociació i formalització de l’esmentat préstec i
quantes actuacions estimi necessàries al respecte
QUART. APROVAR les modificacions de les bases d’execució del pressupost
SEGÜENTS:
a) Reducció d’un 5% de les indemnitzacions als regidors i grups polítics municipals:
Els apartats b) i c) de l’article 29, que quedaran amb el redactat següent:
“...”
b) Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació, per les
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec seran les següents :
- Per dedicació extraordinària degudament justificada,
assumptes del Ple, cada regidor 106,59 €/mensuals
mensualitat l’any.
- Per dedicació extraordinària degudament justificada,
assumptes de la Junta de Govern, 213,99 €/mensuals
mensualitats l’any”.

en la preparació dels
amb un màxim de 12
en la preparació dels
amb un màxim de 12

“c) Els grups polítics, d’acord amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei
reguladora de les Bases de règim locals (segons redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril), tenen les següents assignacions:
a) Component fix per a cada grup......................................
b) Component variable, per cada membre del grup...............

28,50,- €
28,50,- €”

L’aplicació d’aquests nous imports tindran efectes des del mes de juny del 2010.
“...”
b) Autorització per concertar la operació de préstec aprovada per inversions
Article 42 Bases d’Execució:
INCREMENTAR en 111.650 € la quantitat prevista en l’article 42 de les bases
d’execució del pressupost del 2010 sobre l’autorització a l’Alcaldia per concertar
préstecs per inversions.
CINQUÈ. Exposar l’expedient de modificació del pressupost al públic durant quinze
dies hàbils, mitjançant anuncis en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament,
a l’objecte d’escoltar reclamacions i suggeriments. Considerar-lo aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el supòsit que durant el
període d’exposició pública no es formulin reclamacions.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
signatura dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a
l’execució d’aquest acord.
L’alcaldessa explica la proposta:
El Decret de l’Estat prohibeix demanar préstecs al 2011.
L’Ajuntament ha sol·licitat i ha obtingut subvencions de diferents administracions.
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La proposta preveu una part del préstec per poder fer les inversions previstes a la
Plaça Antoni Maria Claret i a les instal·lacions del pavelló municipal. Aquest préstec
compleix al Pla de Sanejament.
Hi ha una partida per fer un camí segur a la zona dels garatges del barri de Sant
Cristòfol, amb una subvenció de 50.000 € per fer una actuació de 54.000 €.
Per fer la Plaça Antoni Maria Claret tenim una subvenció de 80.000 € i preveiem
préstec de 66.650 €. Si rebem més subvencions el préstec no es faria servir. Les
millores a la plaça suposaran la supressió del carrer que separa actualment la illa
on hi ha la parada del bus. Quedarà molt més ampla i donarà millor servei. També
es milloren els jocs infantils.
Per a les millores al pavelló que són molt necessàries amb una part de préstec de
45.000 €.
El total són 115.650€ de préstec que és el que s’autoritza
Els altres canvis del pressupost són moviments entre diferents partides.
La partida de participació ciutadana s’ha de crear perquè no existia per enguany.
Per altra part la Llei de Barris aporta inversió per rehabilitat façanes i cobertes i
l’Ajuntament aportarà el 25% de fons propis.
La modificació de les Bases del Pressupost, també es preveu la reducció d’un 5% de
les indemnitzacions dels regidors en solidaritat amb la retallada del treballadors
públics.
El Sr. Salamó comenta que ens podríem esperar a fi d’any per fer el préstec.
Aquest préstec ens situa al límit del Pla de Sanejament. No estem malament
econòmicament. Les obres són importants però no són urgents per demanar un
crèdit a llarg termini.
L’alcaldessa respon que necessitem autorització de la Generalitat de Catalunya per
poder concertar el préstec abans de fi d’any. Els tràmits són llargs i no podem
esperar a fi d’any per començar l’expedient. El que segur que farem és formalitzar
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el préstec a finals d’any perquè l’any que ve no el podrem fer. Si no tenim el
préstec no podem fer les inversions.
Pel que fa les millores al pavelló, si es podem complementar amb alguna subvenció
serà molt possible fer una inversió important.
De tota manera d’aquí a final d’any poden sorgir altres prioritats i es podria
reconduir el préstec cap un altra destí si fes falta, però hem de tenir en compte que
la situació econòmica no permet fer gaires canvis a les subvencions tal i com
passava abans.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor
(equip de govern del PSC-ICV-Grup mixt) i cinc en contra (grup de CIU) dels onze
regidors que de fet i Dret formen la corporació
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan
són les 20:45 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de
l’alcaldessa presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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