ACTA NÚM. 11/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 24 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)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)

Absents:

A les 20:10 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 ordinària convocada en legal
forma, primera convocatòria.

Jordi Salamó Serra (CIU )
Laia Briones Buixassa (CIU)

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.
6.
7.
8
9.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió
plenària
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja aprovades
Delegació de competències de liquidació i recaptació de sancions al Consell
Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès
Aprovació de l’establiment del correu electrònic com a mitjà preferent de
comunicació amb el CECAT
Moció per a la millora de la coordinació en l’u per cent cultural
Proposta de festes locals per l’any 2011
Informació de l’Equip de Govern
Precs, preguntes i mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió, fa constar que han excusat l’assistència
la regidora Sra. Laia Briones i el regidor Sr. Jordi Salamó, 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 l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 3-09-2010.
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El secretari fa esment que hi ha un error en l’esborrany de l’acta anterior tramés
amb la convocatòria on hi consta la regidora Montserrat Portabella com absent.
La proposta s’aprova per unanimitat amb l’esmena introduïda.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària
14/06/10
16/06/10
28/06/10
28/06/10
28/06/10
28/06/10
28/06/10
28/06/10
28/06/10
28/06/10
29/06/10
29/06/10
29/06/10
29/06/10
30/06/10
30/06/10
01/07/10
01/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
02/07/10
05/07/10
05/07/10
05/07/10
05/07/10
06/07/10
06/07/10
06/07/10
07/07/10
07/07/10
07/07/10
08/07/10
08/07/10
08/07/10
08/07/10
08/07/10
12/07/10
12/07/10
12/07/10
12/07/10

Aprovació i sol·licitud de l’adhesió del nostre Ajuntament a la Plataforma de
Serveis de Contractació del Consorci Administració Oberta de Catalunya
Aprovació relació de factures març 2010
Sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible
Contractació de directora i monitors del casal d’estiu
Devolució fiança, dipositat per LERSA ELECTRICITAT, SL
Devolució aval, dipositat per NAUS COSTA, SA
Devolució aval, dipositat per Pierluigi Galloni i Roser Contreras
Concessió llicència d’0bres a Celso Duran Turet
Aplicació del Real decret llei 8/2010 de 20 de maig, per qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic
Devolució aval obres “Projecte urbanització complementari carrers Av.
Barcelona, Av. Sant Pere d’Aüira i adjacents
Convocatòria Ple extraordinari 2-07-2010
Convocatòria Ple extraordinari 2/07/10
Concessió llicència d’obres a Josep Terrades Bardolet
Concessió llicència d’obres a Silvia La Torre Conde
Contractació de paleta arranjament camí ral
Acord d’exempció d’Impost vehicles a Juan Jose Marti Biayna
Aprovació padrons provisionals 2a cobrança 2010
Autoritzar l’ús privatiu de la sala Diagonal pel Casal d’Estiu
Devolució fiança al Sr. Jordi Rengel Páez
Devolució fiança a Manuel Lara i Orriols
Concessió llicència d’obres a la Comunitat de veïns Prolongació de la Gala, 10
Llicència d’obres Antonio Mora Forn
Llicència d’obres a Ripollès Electrodomèstics, SCP
Llicència d’obres a Núria Sánchez Jiménez
Concessió llicència d’obres a Marc Colom Casanova
Concessió llicència d’obres a Luis López Garcia
Concessió llicència d’obres a Martí Torras Palou
Sol·licitud de subvenció per redacció de plans de protecció civil (TRANSCAT)
Ordre execució per neteja solar Av. Pau Casals, 2
Devolució fiança al Sr. Ramon Puig i Serrat
Aprovació expedient contractació en arrendament d’un local amb destí a
magatzem de la brigada de serveis municipals i adjudicació.
Concessió llicència d’obres a Francisca Ferrés Planas
Comptabilització de fiances
Concessió de llicència d’obres a Baltasar Coch Caparrós
Ocupació via pública per obres
Rescat nínxol de M. Teresa Trapero Lara
Canvi de nom nínxol a Josep Soler Bori
Llicència per activitat de perruqueria amb emplaçament al c/Major, 26 a
Noèlia Ramírez Ortega
Llicència ambiental activitat fabricació i comerç de pastisseria amb servei de
cafeteria
Concessió llicència d’obres a Francisco Salgado Llorente
Liquidació per utilització pavelló d’esports
Liquidació per utilització pavelló d’esports
Aprovació relació de factures abril 2010
Requeriment per neteja solar Av. Sant Pere d’Aüira, 14
Requeriment per neteja solar Av. Barcelona, 33-35
Aprovació relació de factures abril 2010
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14/07/10
14/07/10
14/07/10
15/07/10
15/07/10
15/07/10
16/07/10
16/07/10
16/07/10
16/07/10
16/07/10
16/07/10
16/07/10
16/07/10
17/07/10
17/07/10
19/07/10
19/07/10
19/07/10
19/07/10
21/07/10
21/07/10
21/07/10
23/07/10
26/07/10
27/07/10
27/07/10
30/07/10
30/07/10
02/08/10
03/08/10
03/08/10
03/08/10
03/08/10
03/08/10
04/08/10
04/08/10
05/08/10
10/08/10
11/08/10
11/08/10
12/08/10
13/08/10

Transmissió llicència activitat magatzem treball construcció a Agustí Capdevila
García
Canvi de nom nínxol a M. Teresa Herrero Gálvez
Requeriment
per
legalització
activitat
fabricació
d’articles
de
ferreteria/serralleria a David Marcos Requena
Imposició multa coercitiva per segon incompliment odre d’execució
arranjament estructura balcons edifici c/ Freser, 10
Contractació de dos peons per al Pla d’Ocupació “Millora enllumenat públic
barri Sant Cristòfol”
Contractació de dos peons per al Pla d’Ocupació “Millora de Centres de serveis
socials, culturals i esportius”
Modificació del Decret de 15-09-2009 d’ordre d’execució per l’adopció de
mesures de seguretat urgents per l’arranjament del sostre de edifici de la
Plaça de la Dansa, 6
Acord d’exempció d’impost vehicles a Jordi Forment Pujol
Acord d’exempció d’impost vehicles a Lluís Espelt Viñas
Resolució sobre al·legacions d’escombraries a Núria Grauges Mayol
Resolució sobre al·legacions d’escombraries a Margarita Parramon Salvans
Resolució sobre al·legacions d’escombraries a Montserrat Casany Pi
Autorització transmissió llicència d’activitat perruqueria a Anna Fajula Roca
Devolució fiança obres “Tancament pistes tennis”
Acord d’exempció i bonificació
Adjudicació d’aprofitament privatiu de caça 2010
Donar per complimentada condició de llicència per a l’exercici de l’activitat
d’explotació porcina d’engreix ubicada a l’explotació Mas Rotllan
Contractació de monitora del casal d’estiu
Devolució garantia obres “Projecte d’adequació equipament infantil de parcs i
jardins de Campdevànol”
Devolució garantia obres “Projecte d’adequació i millora del Camí Ral de
Campdevànol a Gombrèn
Llicència d’obres a Ferran Martínez Ramos
Llicència d’obres a Ignasi Salamó Reig
Ocupació via pública per mercat
Llicència ambiental activitat de manipulació de bobines de teixit no teixit a
Jaume Amat i Saval
Delegació funcions Alcaldia
Llicència d’obres a Jesús Gálvez Auledas
Liquidació definitiva llicència obres a Jesús Gálvez Auledas
Arxiu expedient ordre execució per a la neteja solars Av. Barcelona, 33-35
Llicència primera ocupació habitatge allotjament rural Mas La Riera de Sant
Llorenç
Llicència ambiental activitat allotjament de turisme rural Mas La Riera de Sant
Llorenç
Llicència d’obres a Jaume Garolera Casas
Llicència d’obres a Domingo Peix Viñas
Adjudicació definitiva contractació obra “Projecte urbanització àmbit de Cal
Ribalaigua”
Concessió llicència d’obres a Mª Carme García Ortès
Devolució fiança a Lersa Electricitat, SL
Concessió d’autorització sanitària de funcionament per a l’activitat de menjars
preparats del bar restaurant “El Martinet”
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Diagonal a Joaquim Serrador Rabaseda
Aprovació prèvia “Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un centre
de telecomunicacions” i l’Estudi d’impacte paisatgístic
Modificació del Pressupost de l’exercici del 2010 per generació de Crèdit (22010)
Llicència per activitat de comerç de menjar congelat amb emplaçament al C/
Sant Amand, 7 baixos
Devolució garantia treballs silvícoles corresponents a les forest de
Campdevànol, CUP 104 “Emprius de Santa Maria” i CUP 67 “Massaneres”
Requeriment per neteja solar Av. Sant Pere d’Aüira núm. 16
Modificació terminis inici i execució llicència d’obres a Núria Sánchez Jiménez
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13/08/10
16/08/10
19/08/10
20/08/10
23/08/10
23/08/10
23/08/10
23/08/10
23/08/10
25/08/10
26/08/10
26/08/10
26/08/10
26/08/10
26/08/10
30/08/10
31/08/10
01/09/10
02/09/10
02/09/10
03/09/10
03/09/10
03/09/10
06/09/10
07/09/10
07/09/10
07/09/10
07/09/10
08/09/10
08/09/10
08/09/10
10/09/10
10/09/10
13/09/10
13/09/10
15/09/10
16/09/10
16/09/10
16/09/10
16/09/10
16/09/10

Modificació terminis inici i execució llicència d’obres a Francisca Ferrés i Planas
Modificació del Decret 15-09-2009 d’ordre d’execució per l’adopció de mesures
de seguretat urgents per l’arranjament del sostre de edifici de la Pl. Dansa, 6
Desestimar la reclamació efectuada per part de la Sra. Anna Planas Purrà,
sobre una caiguda a la Ctra. Gombrèn.
Aprovar el pagament al Sr. Juan Gallego Rigat de la quantitat de 112,28 €
amb càrrec a la partida 92.224 del pressupost de despeses del 2010
Concertació de Préstec a llarg termini
Modificació del Decret de 15-09-2009 ordre d’execució obres de reforç
estructural sostre edifici c/ Raval, 21
Assabentat municipal de la celebració de la Festa Jove
Modificació del Decret de 15-09-2009 ordre d’execució obres de reforç
estructural sostre edifici C/ Raval, 21
Devolució garantia obres “Rehabilitació i reforma del cementiri municipal”
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Auditori del centre cívic a Baltasar Coch
Caparrós
Reconeixement de trienni a Susanna Costa Amigo
Reconeixement de trienni a Eduard Roma Bardolet
Aprovació relació de factures maig 2010
Concessió nínxol a Josefa Colomer Molas
Gratificacions i Productivitat nòmina agost 2010
Concessió nínxol a Antonio Gomez Fargas
Convocatòria Ple extraordinari 3-09-2010
Contractació Gemma Rusiñol Gimbert
Canvi nom nínxol a Juan Casals Asso
Liquidació per reposició vidres trancats
Liquidació treballs a Pere Castanyer Bofill
Liquidació treballs a M.Fedal Ahayk
Compensació deutes a Antonio Figueras Bargallo
Aprovació certificació d’obra núm. 1
Concessió nínxol a Josefa Gonzalez Valerio
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Auditori a Ruben Monmany Pulido
Petició llicència ocupació via pública a Moises Vital Porras
Autorització transmissió llicència d’activitats de bar c/Pompeu Fabra, 7
Concessió gual a Antonio Giménez González
Concessió gual a Manuel Garcia Cano
Petició llicència xurreria a Rafael Garcia Ramos
Bestreta Francisco Teixidor Boada
Sol·licitar subvenció Parcs urbans de salut i itineraris saludables a Dipsalut
Aprovació relació de factures juny 2010
Sol·licitud de subvenció per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
Concessió d’autorització sanitària de funcionament per a l’activitat de menjars
preparats del bar restaurant “Camping Pirinenc”
Llicència d’obres als propietaris de Pl Esglèsia, 5
Llicència d’obres a Eudald Sadurní Puig
Llicència d’obres a Francisco Gaviña Alonso
Llicència d’obres a Sílvia La Torre Conde
Llicència d’obres a Francisco Sánchez Bueno

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local núm. 12 a 17, celebrades en dates 2, 16, 23 i 29 de juny; 15 de juliol
i 19 d’agost de 2010.
El Ple en queda assabentat
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4. Delegació de competències de liquidació i recaptació de sancions al
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 19 de
gener de 2010, va acceptar la renovació de la delegació a favor del Consell
Comarcal, de les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i
altres ingressos de dret públic, que li formulin els municipis de la comarca, d’acord
amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals” i els seus annexos, que formen part integrant d’aquell
acord i que s’aprovaven en la seva totalitat. També es va acordar estendre la
renovació de la delegació d’aquestes competències al “Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada a l’efecte, pels
Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
L’apartat II d’aquest conveni disposa que l’abast de la delegació es concreta en els
tributs i ingressos de dret públic municipals que es relacionen a l’annex del mateix i
que aquesta relació podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per
l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament
notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens.
Vist l’oferiment del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès de la
recaptació de la gestió del cobrament de les sancions per infraccions a les
ordenances municipals de trànsit i convivència ciutadana per tal de millorar
l’eficàcia i optimitzar el servei que actualment presta als municipis de Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses;
Considerant convenient la delegació d’aquestes funcions i essent conforme a Dret
dita delegació, en virtut de l’establert en l’article 7 de la Llei 2/2004 text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del
Règim Local i en l’article 9.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
Vist l’informe de secretaria sobre procediment i competència i sobre la legalitat de
la delegació;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Delegar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya – Ripollès, la facultat de gestió, liquidació i recaptació de les multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com les sancions
administratives, de conformitat amb allò que disposa l’article 7 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals
2. Aprovar el conveni de delegació per a la prestació del servei.
3. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès per a la seva deguda constància i acceptació de la delegació.
4. La delegació entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva acceptació i
estarà vigent fins el 31 de desembre de 2011, restant tàcitament prorrogada, per
períodes anuals, cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat
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en contra, comunicant-ho a l’altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la
seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.
5. Facultar el Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès, indistintament, per a publicar la delegació en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a
coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l’article 7 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.

6. 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: es tracta d’ampliar la delegació que ja tenim
actualment al Consorci per tal d’optimitzar els recursos i millorar la eficàcia de la
gestió tributària tal i com ja es fa a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. En aquest
cas es tracta del cobrament de les sancions de trànsit i altres sancions
administratives.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels vuit membres
assistents dels onze que de fet i dret formen la corporació la qual cosa suposa
l’aprovació amb més del quòrum legal exigit la meitat més un del regidor.
5. Aprovació de l’establiment del correu electrònic com a mitjà preferent de
comunicació amb el CECAT
Vist l’escrit tramès pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
a Girona, referent a l’aprovació del conveni que aprova la tramesa per correu
electrònic dels avisos del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) com a mitjà
preferent de comunicació entre ambdues administracions;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya sobre la tramesa d’avisos
d’emergència a l’Ajuntament de Campdevànol per mitjà electrònic en tos els seus
termes.
2. Ratificar la signatura del conveni que va fer l’Alcaldia en exercici de les
competències pròpies del seu càrrec.
3. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda
constància.
L’alcaldessa explica la proposta: per tal de millorar la gestió dels avisos del CECAT
per diferents riscos ara es rebran per correu electrònic.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels vuit membres
assistents dels onze que de fet i dret formen la corporació
6. Moció per a la millora de la coordinació en l’u per cent cultural
Vist l’escrit rebut de la Federació de Municipis i Províncies següent:
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“...”
Como sabes, la Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de obras
públicas una partida de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio
Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su
inmediato entorno. Estos trabajos se realizan a través de proyectos que pueden presentar tanto las
Administraciones como las Universidades Públicas, por lo que todos los Ayuntamientos pueden concurrir
a esta financiación.
En reiteradas ocasiones, desde la FEMP hemos solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la
incorporación de representantes de las Entidades Locales en la Comisión encargada de coordinar este uno
por cien cultural y de aprobar las actuaciones que se van a realizar, ya que a pesar del reconocimiento
establecido en el artículo 6 del Real Decreto por el que se crea dicha Comisión, sobre la necesidad de
colaborar con la Entidades Locales para llevar a cabo actuaciones conjuntas, su Artículo 3, relativo a la
composición de la Comisión, no contempla la participación de miembros de las Entidades Locales en la
misma.
Para posibilitar que dicha demanda se vea finalmente materializada, a propuesta de la Comisión de
Cultura de la FEMP, hemos considerado oportuno trasladar a los Ayuntamientos, la conveniencia de
aprobar mociones solicitando que se modifique la normativa vigente en relación con la coordinación del
uno por cien cultural, para que en las respectivas comisiones técnicas y políticas se incorporen
representantes de las Entidades Locales designados por la FEMP.
La participación de representantes locales en la Comisión Interministerial permitirá una mejor defensa de
los intereses de las Entidades Locales, respecto a importantes decisiones que se plantean en el seno de la
Comisión, como la adoptada en su día referida a la supresión de la posibilidad de incluir como coste la
redacción del proyecto, con la dificultad que ello conlleva para los Ayuntamientos, tal y como ha puesto
de manifiesto la Comisión de Patrimonio Histórico-Cultural de la FEMP.
Por lo expuesto, te proponemos someter a la aprobación del Pleno de tu Corporación una moción por la
que se inste a los Parlamentarios nacionales de los distintos grupos a impulsar la modificación de la
normativa vigente en relación con la coordinación del uno por cien cultural, solicitando que a dicha
Comisión Interministerial y a sus Grupos de Trabajo se incorporen representantes de las Entidades
Locales, designados por la FEMP.
Te ruego consideres hacernos llegar dicho acuerdo de Pleno que, en su caso, se produzca, para que
podamos conocer el peso que finalmente ha tenido esta iniciativa.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Instar als parlamentaris nacionals dels diferents grups a impulsar la modificació
de la normativa vigent en relació a la coordinació de l’u per cent cultural, a fi que
s’incorporin representants de les Entitats Locals a la Comissió Interministerial i als
seus Grups de Treball del Ministerio de Cultura.
2. Trametre aquest acord a la FEMP per a la seva deguda constància i per tal que
ho faci arribar als diferents grups amb representació parlamentària.
L’alcaldessa explica la proposta: es tracta de que els representants de les entitats
locals formin part dels òrgans que decideixen el destí de l’1% cultural procedent del
contractes d’obres públiques, conforme la Llei del Patrimoni Històric.
Aquesta petició es basa en el principi de subsidiarietat en la prestació dels serveis
per part dels ens locals com administració més propera als ciutadans. La
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participació de representants locals permetrà una millor defensa dels interessos de
les entitats locals.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels vuit membres
assistents dels onze que de fet i dret formen la corporació
7. Proposta de festes locals per l’any 2011
Establert per l’ORDRE TRE/309/2010, d'11 de maig, per la qual s'estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011, procedeix proposar a l’Hble.
Consellera de Treball 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 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors, i article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol,
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
PROPOSAR a l’Hble. Sra. Consellera de Treball les dues festes locals d’aquest
municipi de Campdevànol corresponents a l’any 2011 pels dies 19 i 20 de
setembre, dilluns i dimarts següents al tercer diumenge del mes, Festa Major de
Campdevànol
L’alcaldessa explica la proposta: com cada any acordem que els dos dies de festa
laboral oficial siguin el dilluns i dimarts posteriors al tercer diumenge del mes de
setembre de la Festa Major.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels vuit membres
assistents dels onze que de fet i dret formen la corporació
8. Informació de l’Equip de Govern
El Sr. Perearnau explica:
- En primer lloc vol fer pública la felicitació del consistori al Sr. David Resplandí que
ha fet un cim de més 5.000 metres d’alçada al Caucas. Ara prepara un altra
ascensió a un cim.
- Que a la Llar d’Infants es fan xerrades destinades als pares novells sobre temes
d’interès. Ja s’ha fet la primera i es faran dues més per aquells pares que en tinguin
interès. Avisarà a la regidora Sra. Portabella per tal que pugui assistir.
- Per acabar fa saber que preparen la primera cursa de Sant Silvestre nocturna amb
gent del poble que hi estan interessats.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Manso quan són les
20:20 hores.
El Sr. Ferran Martínez explica:
Que s’ha instal·lat una pèrgola a la Llar d’Infants per protegir els infants del sol. Ha
sigut una inversió important econòmicament però que s’havia de fer.
L’alcaldessa explica que:
- Hem signat el conveni amb el Consorci Vies Verda per l’obra del camí Ral que té
una inversió de 130.000 € dels quals l’Ajuntament aporta 32.000 €
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- El Centre Cívic ha prestat un gran servei aquest estiu amb més hores i dies
d’atenció gràcies a la predisposició dels treballadors municipals.
- Hem aprovat la renovació del manteniment informàtic amb Televall perquè ens
donen un bon servei
- Hem aprovat un conveni amb la Universitat de Vic per fer un estudi sobre
l’impacte socioeconòmic de les millores a la línia de Barcelona – Puigcerdà i la seva
interconnexió amb Toulousse.
- Hem signat un conveni per la cessió del bust de Damià Casanova que estarà
exposat al Centre Cívic.
- El dia 2 d’octubre signarem el conveni de la Llei de Barris. Vindrà el conseller
Nadal a l’Ajuntament. Oportunament convidarem els regidors a l’acte.
- Caixa de Girona ha començat a netejar finalment la parcel·la de l’Avda. Catalunya
que era de Gurb Center i que es trobava en un estat de brutícia lamentable.
- Continuem les negociacions amb el Bisbat de Vic per recuperar l’església de Sant
Cristòfol.
- Dels plans d’ocupació: ha finalitzat el peó de neteja forestal i encara tenim un
oficial i dos peons per les obres de millora de l’enllumenat del barri de Sant Llorenç
i altres equipaments públics.
Un altra pla d’ocupació és un auxiliar administratiu cedit a l’arxiu comarcal per
digitalitzar documentació de l’Ajuntament.
- Per acabar vol agrair als participants a la Festa Major: al Jovent Dinàmic; als
treballadors que no ha pogut fer festa (retens de la brigada que s’han esforçat per
tenir-ho tot net i els agents municipals que ho han coordinat tot); a les entitats; a
la pubilla i l’hereu; membres del Patronat de Cultura; els geganters i grallers de
Campdevànol i d’altres pobles; Jurat del Concurs de Pintura i als artistes que han
exposat; l’Associació de Dones que a més ens han cedit un tapís que exposarem a
l’Ajuntament; al Kol·lectiu; al Motoclub; a l’Hospital que ha mantingut l’exposició
durant al Festa; a l’emissora municipal Live FM; al Cau dels Vàndals; a la gent que
ha ajudat a la xocolatada, als balladors de la Dansa; als Diables de Ripoll que van
poguer complir; a en Pere Rosell; al PJ i al Joan Carbonell. A tot moltíssimes
gràcies.
9. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Ferran Martínez i Ramos explica: en referència al butlletí municipal sobre
l’actuació que s’ha fet aquest estiu al Torrent de la Cabana, el grup de CIU insisteix
a dir que s’ha fet una pèssima gestió, improvisada i a darrera hora.
El cert és que ell es va reunir personalment amb responsables del Departament de
Medi Ambient i el Consorci EIN abans de l’estiu. Van veure molt difícil de tancar el
camí.
A la Comissió del Consell Comarcal del Ripollès sobre accés motoritzat on hi ha els
MMEE, Bombers i diferents representants de les administracions implicades es va
debatre el tema i van recolzar emprendre accions per solucionar el problema que
no fos el tancament d’un camí que pot arribar a les Llosses.
Els propietaris van enviar un escrit agraint la gestió feta per l’Ajuntament.
El propietari del terreny on s’han fet els aparcaments va indicar quina zona li
semblava més adient.
El contractista Sr. Icart es va endarrerir per motius de feina en l’adequació dels
aparcaments però tot es va fer la mateixa setmana que vam penjar el rètol.
Aquesta actuació no s’ha fet per cedir a la pressió de CIU ni molt menys. Els costa
poc criticar sense tenir coneixement. Si haguessin tingut la informació segurament
no haurien fet afirmacions com les que recull el butlletí.
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El cert és que s’ha fet una bona gestió i tothom està molt content: s’ha fet a partir
dels informes del agents municipals, dels Agents Mediambientals de l’any passat pel
gran volum de brossa que s’acumula al Torrent de la Cabana.
El Sr. Serrador ratifica les paraules del butlletí sobre la improvisació: abans de fer
l’anunci s’hauria d’haver habilitat els aparcaments. En definitiva els més perjudicats
són la gent del poble. L’accés rodat continua i la brutícia també.
L’alcaldessa respon que ella va fer un ban que es va enviar a CIU i es publicà amb
antelació per tal que tothom estigués avisat. A més la primera setmana es van
repartir fulls informatius als vehicles aparcats al camí d’Estiula.
La Sra. Eva Martínez vol aprofitar que parlen del butlletí per fer constar:
“...”
Primer de tot voldria fer un aclariment sobre una paraula, que tant el seu grup com
l’equip de govern fa servir, i diria que en el seu ús agafem accepcions diferents del
diccionari. Es tracta de la paraula IL·LUSIÓ.
Per la manera en que el seu grup utilitza la paraula, el seu significat seria com una
il·lusió òptica, o una realitat virtual.
És a dir, que el grup de CiU veu la realitat com una il·lusió òptica, com si visquessin
en una realitat paral·lela, en una realitat virtual.
D’altra banda, pel nostre equip de govern il·lusió vol dir :
Alegria, entusiasme, que hom experimenta amb l'esperança o la realització d'alguna
cosa agradable.
Queda constatat que hi ha una diferència abismal entre la il·lusió de CiU i la il·lusió
d’aquest equip de govern i de la majoria de campdevanolencs i campdevanolenques
que lluiten dia a dia, perquè quan el nom de Campdevànol surti més enllà del
municipi, en algun que altre mitjà de comunicació, no sigui per embrutar-ne el
nom, sinó per destacar-ne les seves característiques positives, que realment les té.
I per què li explico això, doncs miri, li explico perquè ara sí que li demano que deixi
d’enganyar a la gent del poble amb mitges veritats, i sobretot que deixi
d’enganyar-se a vostè mateix.
Si agafa l’escrit del seu grup del butlletí municipal, no sé com no li cau la cara de
vergonya, després d’escriure una mentida rere una altra.
I a més de la meva opinió, a partir d’ara, també voldria afegir a les meves
paraules, les paraules que gent del patronat, gent no vinculada a partits polítics i
que pertanyen a alguna entitat del poble, que dediquen els seu temps lliure a
preparar castanyades, activitats de Nadal, Reis, ... que se senten molt dolgudes al
sentir les paraules del grup de CiU, que diuen que la majoria de membres d’aquest
Patronat no participen en les activitats que es fan al poble. Pensem que el problema
pot ser el fet que els membres de CiU són els que no treuen mai el cap en cap
d’aquestes activitats.
I d’aquesta manera continuo repassant el seu escrit.
Quan comença a parlar de cultura, vol comparar les fires i mercats de
Campdevànol, amb els de la capital de comarca, Ripoll. A veure, si comença a tocar
de peus a la terra, perquè li recordo, que vostè també volia que la ITV situada a
Ripoll vingués a Campdevànol. És per això que l’alcaldessa el va facultar perquè
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pogués fer tots els tràmits possibles , i d’això ja en fa més de 2 anys. I quins son
els tràmits que ha fet? CAP !
Després continua dient que a Campdevànol ens limitem a fer les “habituals Nits de
Monòlegs”. I és clar que són habituals, si és un cicle de Monòlegs, que va arribar
enguany a la tercera edició, s’ha de fer amb una regularitat. Llàstima que
simplement aquest any hi hagi hagut un públic de 1500 persones. Clar, si vostè
estava a la seva realitat virtual, aquestes 1500 persones no deuen significar res per
vostè.
També continua dient que no es fa cinema a la fresca!!
Dins d’una altra realitat virtual deu estar tot l’equip que vam comprar per poder
realitzar projeccions sense haver de llogar l’equip. A més, ja els hi podem dir als
veïns del Barri de Sant Cristòfol que hi ha una part del consistori que no coneix les
activitats que fan. També aquell barri deu estar fora de la seva realitat.
I que dir de les visites guiades al patrimoni natural del municipi, que vostè diu del
nostre, però que jo sàpiga és de tothom, i de les quals també esmenta que no es
fan.
Miri li explicaré que hi ha un fulletó titulat “El Ripollès convida”, on hi ha les visites
guiades programades, pel que fa a Campdevànol es diu “El secret del Comte
Arnau”, i on hi ha un calendari marcat amb els dies que es realitza aquesta ruta.
Que per si li interessa hi ha 8 visites programades.
I les grans festes temàtiques, que a part de no fer-se a l’estiu, que es fan a la
tardor perquè no hi havia tantes activitats programades, tampoc s’han deixat de fer
cap dels anys.
Bé, em sembla que pel que fa a activitats que vostè diu que s’han deixat de fer, i
que malgrat tot, encara que li pesi, es segueixen fent, es segueixen fent bé, i es
segueixen fent de noves, no cal que sigui més específica.
A més, com sempre, acaba esmentant temes personals, cosa que és una mica
lletja, i li diré suaument, però és de males persones.
Perquè la situació familiar, laboral, de salut, etc, de cadascú, a part de ser un tema
privat, pot canviar. Una persona pot quedar en fer una o altre cosa, però la seva
vida pot canviar.
Podem quedar per fer un viatge a Valldemossa junts, però la vida pot canviar, i no
per això se li ha de retreure, però vostè és així, una mica mala persona.
Sempre diu que li parla el poble, els comerciants, els visitants, ... i quan nosaltres li
demanem que ens ho porti per escrit, que mirarem de trobar la solució, no arriba
res a les nostres mans.
Començo a pensar que això que sent no és la gent que li parla, és la seva veu de la
consciència, però com que és una persona dolenta, potser el debat entre l’àngel i el
dimoni, no existeix perquè només hi té el dimoni, i no pensi que fent el pessebre
vinent es guanyarà el cel, perquè les coses es fan i es fan amb ganes, no per
després sortir a que tothom t’ho agraeixi o a fer-se veure, un s’ha de sentir satisfet
per la feina ben feta, no cal anar donant la nota sempre!
Tan sols espero que la llum algun dia il·lumini el seu camí.
“...”
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El Sr. Ferran Martínez afegeix que CiU s’hauria d’informar més de les activitats del
Patronat abans de criticar.
El Sr. Manso respon per al·lusions:
No vol entrar en campanya electoral. Si la Sra. Martínez vol fer un míting que ho
faci.
Els membres del Patronat l’acusaven d’impedir treballar pel poble.
Dels temes personals no li ha de dir res. Ell participa a diferents actes com el
pessebre o les rondalles.
També es fan festes a l’estiu com la Festa Cubana.
Pel que fa la feina del Patronat, hi ha molts membres que no assisteixen. Qui sí
assisteix és la Sra. Martínez i l’alcaldessa, i ell ho agraeix.
El nivell cultural de Campdevànol és important. No ens podem comparar amb
Ripoll, però pot ser si amb Sant Joan de les Abadesses.
Només la Nit dels Monòlegs funciona bé i els felicita per l’èxit. Però el Patronat té
poca feina en l’organització.
Als actes de la Festa Major ha disminuït l’assistència de gent, pot ser per la
coincidència amb el mercat de la música viva o per la pluja.
La regidora de cultura no es pot dir que ara no es dediqui al poble però durant
molts anys no havia participat.
Durant el govern de CIU, en un any i mig es va fer molta feina en actes culturals i
pensa que Campdevànol pot aspirar a molt més.
És cert que la situació de crisi ha fet canviar les possibilitats però si es fa ben feta la
feina, amb il·lusió.
Qui lidera les activitats són la Sra. Martínez i l’alcaldessa i pocs membres del
Patronat. El seu grup espera més implicació i més il·lusió.
Per acabar agrairia a la regidora de cultura que no fes servir el to que ha usat.
Ell continuarà treballant per Campdevànol sigui o no sigui regidor de cultura.
No es pot jugar amb la sensibilitat de la gent de Campdevànol.
La Sra. Eva Martínez replica que en tot moment la seva intervenció ha sigut en un
to correctíssim i no entén la crítica.
Al seu dia ella va enviar una carta per tal que els membres del Patronat
continuessin.
S’ha de dir que el pressupost actual de Cultura és la meitat del que teniu CIU. Hi
ha il·lusió però pocs diners per fer activitats culturals.
El Sr. Manso no manipula la paraula il·lusió, però que de manipular sí que en sap.
La Sra. Portabella esmenta que el seu grup fa tots els possibles per assistir a tots
els actes amb un representant.
La Sra. Eva Martínez contesta que és d’agrair l’assistència però no es pot acceptar
que critiquin contínuament les persones que treballen desinteressadament pel
poble.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan
són les 21:00 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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