ACTA NÚM. 11/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2009
Assistents

A

les

d’Actes
Presidència: Núria López Rodríguez

20:10

hores,

de

a

la

Sala

l’Ajuntament

de

Campdevànol, es reuneixen els
membres del Ple què consten al

Regidors :

Ferran Martínez Ramos

marge,

Joan Rivera López

l’alcaldessa

Eva Martínez Cazorla

López i Rodríguez.

Roser Caballero Martínez

La

Ramon Perearnau Morera

celebració de la sessió ordinària

Joaquim Serrador Rabaseda

del mes de setembre, primera

Jordi Salamó Serra

convocatòria.

sota

reunió

la

presidència

Il·lma.
té

per

Sra.

de

Núria

objecte

la

Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés Actua com a secretari el Sr. Josep
Laia Briones Buixassa

Ruiz i Muñoz.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els
assumptes inclosos al següent :
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.

Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.

3.

Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local

4.

Adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil del Ripollès.

5.

Adhesió al catàleg de serveis de DIPSALUT

6.

Adhesió definitiva al CONGIAC

7.

Mocions dels Grups Municipals

8.

Informació de l’Equip de Govern.

9.

Precs, preguntes i mocions.
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L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia de
la convocatòria:
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions:
- Ordinària de 31-07-2009
- Extraordinària i urgent de 7-08-2009
La proposta s’aprova per unanimitat
2. RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ PLENÀRIA
21.07.09

Aprovació certificació obra núm. 1 i única obra Adequació i millora del camí ral de
Campdevànol a Gombrèn.

23.07.09

Concessió permís municipal a Naus Costa SA, per activitat hotel i aparcament al carrer
Fulla 12.

24.07.09

Concessió llicència obres reparació i modificació tanca pati i reparació glorieta a l’av.
Barcelona 11.

24.07.09
24.07.09

Autorització traspàs nínxol a favor de la Sra. M. Antònia Salomó Forn
Adjudicació contracte menor consultoria i assistència tècnica professional per a la
gestió de la contractació de subministrament elèctric BT mercat liberalitzat a ASPIM,
SL.

27.07.09

Aprovació certificació d’obra núm. 1 obra Supressió barreres arquitectòniques al
municipi de Campdevànol.

27.07.09

Concessió pròrroga llicència obres reforma i ampliació Can Perris al Sr. Jesús Gálvez
Auledas.

27.07.09

Concessió llicència 1a. Ocupació 2 habitatges carrer Hortes a PROMCAT SL.

28.07.09

Convocatòria Ple ordinari pel dia 31.07.09.

28.07.09

Canvi nom nínxols a favor de la Sra. Rosa Sala Gout i Antoni Rengel Sala.

28.07.09

Requeriment per subsanació sol·licitud llicència primera ocupació a la Sra. Juana
Granados Morán de l’habitatge situat a l’Av. Sant Pere d’Auïra 44.

30.07.09

Sol·licitud subvenció per elaboració, revisió i implantació plans protecció civil.
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30.07.09

Sol·licitud subvenció Fons subvencions Diputació de Girona per al projecte Substitució
enllumenat interior pavelló municipal d’esports Mercè Guix.

30.07.09

Sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per al projecte Millora paisatgística
de l’espai públic urbà anomenat vorera de l’Av. Barcelona (La Farga).

30.07.09

Estimació al·legació Sra. Mireia Rota Botella sobre taxa canvi activitat perruqueria.

30.07.09

Anul·lació taxa escombraries comercials a nom del Sr. Ramon Camprubí Basagaña.

30.07.09

Aprovació inicial del projecte Substitució enllumenat interior pavelló municipal d’esports
Mercè Guix.

31.07.09

Aprovació certificació obra núm. 2 de l’obra Construcció del nou dipòsit al sector de
Vistalegre.

31.07.09

Autorització ús del carrer Corones el dia 1 d’agost per a celebració sopar al carrer.

31.07.09

Aprovació relació 5a. denúncies municipals multes.

03.08.09

Autorització transmissió llicència activitat bar al carrer Pompeu Fabra 7.

03.08.09

Autorització transmissió llicència activitat allotjament turisme rural Mas la Riera de sant
Llorenç.

03.08.09

Concessió llicència activitat magatzem material audiovisual a la Colònia Molinou al Sr.
Eudald Gili del Pozo.

04.08.09

Concessió pròrroga llicència obres per finalització obra rehabilitació edifici plurifamiliar
al carrer Freser, 16.

04.08.09

Considerar per desistida la petició de llicència obres del Sr. Joaquim Carbonés per
muntatge portes a la nau industrial del camí de la Creu, 3.

04.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Abraham Vital Porras per legalització obres ampliació i
reforç barraca a la plaça de la Creu 1.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Eudald Sadurní Puig i Rosa M. Martí Sadurní per
arranjament coberta a la Ctra. Vistalegre, 6.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Jaume Cambras Pigallem per arranjament coberta al
carrer Prol. Gala 15.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Joan Pons Pellicer per reforma bany al carrer Llevant 4
2 2.

05.08.09

Concessió llicència obres a la Sra. Cecília Orriols Armengou per arranjament aiguafons
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al carrer Pontarró, 3.
05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Julio Cámara Martos per arranjament coberta al carrer
Prol. Gala 21.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Joan J Páez Curado per arranjament coberta al carrer
Prol. Gala 17.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Ignasi Salamó Reig per adequació local a la Pl. Anselm
Clavé, 5.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Joan Escalé Portabella per substitució tancaments
balcons al carrer Gala 13.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Jaume Cambras Pigallem per formació bany i safareig al
carrer Prol. Gala 15.

05.08.09

Concessió llicència obres al Sr. Joan Muntadas Miranda per reforma cuina al carrer
Sempreviva 16.

06.08.09

Concessió llicència 1a. ocupació a ICAMO SL de 3 naus industrials aparellades al camí
de la Creu.

06.08.09

Ordre d’execució adopció mesures de seguretat urgents i arranjament barbacana i
revestiment exterior edifici del carrer Raval 29 al Banco Santander SA.

10.08.09

Aprovació certificació obra núm. 3 de l’obra Rehabilitació i reforma del cementiri
municipal.

10.08.09

Concessió pròrroga llicència obres al departament d’educació rehabilitació forjats CEIP
Pirineu.

10.08.09

Aprovació certificació obra núm. 1 arranjament zona verda barri del Roser.

11.08.09

Atorgament llicència obres a Gas Natural obertura cala per connexions xarxa.

11.08.09

Atorgament llicència obres a M. Rosa Orriols Morera per connexió de claveguera a la
fina la Batllia.

11.08.09

Atorgar llicència obres a VICAMP PALETS SLL per rebaixar pati i mur al polígon Molinou
i arxiu expedient protecció de la legalitat física.

12.08.09

Atorgament ampliació termini arranjament balcons edifici carrer Freser 10 i suspensió
tramitació expedient imposició multes.

12.08.09

Concessió llicència activitat de comerç roba infantil a la Sra. Laura Segura Trinidad, al
carrer Pompeu Fabra 7.
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12.08.09

Imposició multa coercitiva per incompliment ordre d’execució per tancament finca i
rehabilitació coberta edifici carrer Hortes 5, a Herència i hereus desconeguts Germans
Graugés Roma.

12.08.09

Concessió permís per activitat de comerç de menjar preparat a la Sra. Montserrat Pros
Martínez al carrer Major, 2 baixos.

12.08.09

Concessió llicència obres instal·lació cinemòmetre i autorització ocupació terrenys
titularitat municipal al Servei Català de Trànsit.

13.08.09

Aprovació relació factures març 2009.

14.08.09

Modificació pressupost de l’exercici del 2009 per generació de crèdit (6-2009)

14.08.09

Modificació pressupost de l’exercici del 2009 per generació de crèdit (5-2009)

17.08.09

Incoació expedient multes coercitives per incompliment ordre execució mesures
seguretat i arranjament barbacana carrer Raval 29 a Banco Santander.

17.08.09

Aprovació certificació obra núm. 2 obra Millora entorn camp futbol municipal.

18.08.09

Desestimar al·legació multa aparcament.

18.08.09

Aprovació relació factures abril 2009.

18.08.09

Desestimar al·legació multa aparcament.

18.08.09

Desestimar al·legació multa aparcament Sr. Manuel Lailena Jubero

18.08.09

Desestimar al·legació multa aparcament Consell Comarcal Ripollès.

18.08.09

Incorporació escrits Sr. Lluís Pons Mir als expedients procediment contenciós.

19.08.09

Sol·licitud subvenció inversions equipaments cívics municipals.

19.08.09

Contractació dos educadors ambientals dins pla ocupació.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Manuel Quero
Mengual.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Manuel Ruíz
Merino.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Guillermo
Gaya Romero.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Chapers SL.
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20.08.09

Incoació expedient contracte obres instal·lació tancament pista multiesports.

20.08.09

Adjudicació obra instal·lació tancament pista multiesports a Tanques Metàl·liques Mir.

20.08.09

Concessió bestreta de retribucions al treballadors Francisco Teixidor Boada.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Roberto
Recalde Valle.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Jordi Murgou
Capdevila.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a 1991 Acabats
del Freser SL.

20.08.09

Incoació expedient imposició multes incompliment legalització activitat a Fundació
Hospital Campdevànol.

21.08.09

Ampliació termini per subsanació sol·licitud llicència 1a. ocupació a Juana Granados
Morán.

18.08.09

Desestimar al·legació multa aparcament.

25.08.09

Reconeixement 6 trienni antiguitat a Jordi Tubau Soler.

26.08.09

Gratificacions i productivitat nòmina agost 2009.

26.08.09

Contractació Teresa Sala Icart interinament com educadora infantil.

27.08.09

Requeriment documentació sol·licitud llicència ambiental activitat central elèctrica
colònia Pernau al Sr. Josep Cabaní Tuset.

28.08.09

Requeriment al Sr. Josep Basagaña Martínez per la retirada vehicle abandonat a la via
pública.

01.09.09

Sisena relació del 2009 de denúncies municipals.

01.09.09

Quarta relació liquidacions per ocupació de la via pública per obres.

04.09.09

Contractació de la Sra. Gemma Russinyol Gimbert com a educadora de la llar d’infants
dins el projecte subvencionat “Pla d’Ocupació de la llar d’infants el Barrufet.

04.09.09

Aprovació certificació d’obra núm. 3 de l’obra Construcció del nou dipòsit al sector de
Vistalegre a Campdevànol.

04.09.09

Aprovació certificació d’obra núm. 2 de l’obra Redistribució de la planta baixa i
ampliació de la ràdio del centre cívic.

04.09.09

Contractació de la Sra. Anna M Povedano Anguita com a educadora de la llar d’infants
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el Barrufet, amb contracte eventual per circumstàncies de la producció.
09.09.09
09.09.09

Sol·licitud de subvenció per a interessos de préstec a la Diputació de Girona.
Concessió llicència obres al Sr. Joan Arimany Grabalosa per a obertura de cala sobre
vorera per instal·lació presa de connexió a la xarxa, al carrer Freser 16.

09.09.09

Concessió llicència obres al Sr. Francisco Vila Guillaumes, per obres consistents en
posar una tanca al pati del darrera al carrer Verneda 4.

09.09.09

Concessió llicència obres al Sr. Joaquim Pons Arisa, per obres consistents en el dragat
de la presa de Molinou.

10.09.09

Inici expedient baixa d’ofici del padró d’habitants del Sr. Juan J Cristina Moreno, per no
donar-se les condicions establertes al reglament de Població i Demarcació Territorial.

14.09.09

Concessió permís municipal a la Sra. Maria J Holguera Garcia, per activitat d’espai de
dansa, al carrer Prol. Gala 18.

14.09.09

Sol·licitud subvenció al departament d’Ensenyament per alumnes de la llar d’infants El
Barrufet en situacions socioeconòmiques desfavorides.

15.09.09

Aprovació certificació d’obra núm. 3 obra Millores entorn del camp de futbol municipal.

15.09.09

Aprovació certificació obra núm. 2 Arranjament zona verda barri del Roser de
Campdevànol.

15.09.09

Concessió llicència obres a la Sra. Imma Garcia Martín per a reforma bany a l’av.
Estació 9 1 2.

15.09.09

Concessió llicència obres a la Sra. Maria Guix Campàs per arranjament façana i pati al
carrer Costapubilla 4.

15.09.09

Ordre execució adopció mesures de seguretat urgents i arranjament sostre edifici Pl.
Dansa 6.

15.09.09

Ordre execució obres de reforç estructural sostre edifici carrer Raval 21 propietat de la
Sra. Maria Casadesús Arboix.

15.09.09

Augment retribucions al personal de la llar d’infants El Barrufet per equiparar sous i per
la feina extra del menjador escolar.

15.09.09

Aprovació Pla de seguretat i salut en el treball de l’obra Construcció mur de pedra a la
Urb. del Castell de Campdevànol presentat pel contractista Excavacions Lluís Icart, SL.

16.09.09

Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues
urbanes per import de 4.745,97€.
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17.09.09

Requeriment per a subsanació sol·licitud llicència activitat cafeteria al Sr. Ignasi
Salamó Reig.

El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local celebrades en dates 14 i 29 de juliol i 12 d’agost de 2009.
El Sr. Manso demana aclarir tres punts:
- El canvi de la subvenció del PUOSC pel Centre Cívic: no l’entén
- Les al·legacions per l’emblema municipal: són innecessàries perquè fa temps que
fem servir el nostre símbol sense tenir en compte el que va aprovar la Generalitat
de Catalunya.
- El retard en l’atorgament de subvencions a entitats del poble i en l’aplicació del
reglament de subvencions aprovat.
L’alcaldessa explica que el canvi del PUOSC ve motivat pel fet que el FEIL ens ha
subvencionat tota l’obra del Centre Cívic. La subvenció del PUOSC es canvia per
l’actuació de la primera fase de la piscina: edifici de l’escorxador. I a més es
demana increment de la subvenció, ja que l’enredereix 1 any.
Pel que fa les al·legacions sobre l’emblema: ja coneix la posició del grup de CIU.
Segons el tècnic de la Generalitat de Catalunya l’emblema no s’ajusta a les normes
heràldiques. Nosaltres diem que no s’ha d’ajustat perquè no és un escut d’armes.
I finalment de les subvencions a les entitats s’ha atorgat una bestreta a l’espera
que finalitzin les activitats de les associacions. Posteriorment es farà la valoració
segons el Reglament aprovat i s’acabarà d’atorgar les subvencions. És evident que
a meitat de l’exercici no es pot saber quines activitats han fet les entitats del poble.
La bestreta es justifica pel fet que hi ha algunes entitats que sí han fet les seves
activitats i tenen problemes de liquiditat.
Vol recordar que els criteris del Reglament ja es van aplicar, de fet, l’any 2008.
El Ple en queda assabentat
4. ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ
CIVIL DEL RIPOLLÈS.
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La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya estableix, en el seu
article 50, que el Consells Comarcals són entitats que participen en les tasques de
protecció civil a Catalunya i que han de prestar el seu suport, assistència i
cooperació a les funcions municipals de protecció civil. Així mateix, correspon als
Consells Comarcals l’elaboració i l’aprovació dels plans d’assistència i suport en
matèria de protecció civil per als municipis del seu àmbit. Aquests plans han de ser
homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i han respectar els plans
municipals de protecció civil.
En data 14 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat
inicialment el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca
del Ripollès, el qual respecta totalment els Plans municipals de protecció civil dels
diferents municipis de la comarca.
Atesa la necessitat que el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de
la comarca del Ripollès, aprovat pel Ple del Consell Comarcal, compti amb l’adhesió
dels diferents municipis de la comarca.
Atès que l’aprovació dels plans de protecció civil és competència del Ple de
l’Ajuntament i, per tant, també ho és l’adhesió al Pla d’assistència i suport en
matèria de protecció civil de la comarca del Ripollès.
Per això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’adhesió del municipi de Campdevànol al Pla d’assistència i suport en
matèria de protecció civil de la comarca del Ripollès.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i als Serveis Territorials
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona.
L’alcaldessa explica la proposta fent esment que l’Ajuntament té fets tots els plans
d’emergència municipals i ara el Consell Comarcal del Ripollès els tindrà en compte
per redactar un Pla d’Emergència que afecta i coordina tots els municipis.
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L’Alcaldia fa un primer advertiment als regidors Manso i Portabella per tal que amb
la seva actitud no alterin les formes del plenari en intervenir quan no tenen la
paraula.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
5. ADHESIÓ AL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT
L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut realitza
funcions d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació, en relació a totes
les competències que en matèria de salut pública tinguin atribuïdes per la legislació
de règim local i sectorial vigent, en el marc de la protecció, la promoció i la
prevenció.
En aquest sentit, el Catàleg de Serveis de Dipsalut és l’eina que permet concretar
els serveis als municipis mitjançant diferents línies d’actuació que conformen les
àrees d’activitat de l’Organisme.
L’adhesió al Catàleg de Serveis permet l’accés als diferents programes específics
que donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a les
polítiques de promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc.
L’adhesió és el requisit necessari per poder accedir als serveis que Dipsalut ofereix
als municipis, requisit que, d’altra banda, no comporta cap tipus de cost econòmic.
Cadascun dels programes d’actuació contemplats en el Catàleg de Serveis té, no
obstant, condicions específiques per a la prestació dels diferents serveis que
engloba l’esmentat Catàleg. Així doncs, per accedir als diferents programes
d’actuació, el municipi haurà de complir les condicions concretes de cadascun d’ells.
Per tal de millorar l’aplicació de la normativa en matèria de salut pública, i vetllar
així pel benestar dels seus ciutadans, l’Ajuntament de Campdevànol, vista la
iniciativa plantejada per Dipsalut, té la voluntat d’adherir-se al Catàleg de Serveis
de Dipsalut per accedir a la prestació dels serveis que s’hi contemplen mitjançant
cadascun dels diferents programes d’actuació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. ADHERIR-SE al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona – Dipsalut i ACCEPTAR les seves condicions d’adhesió, amb els
drets i obligacions esmentats en els mateixos i que consten a l’expedient.
2.NOMENAR al Sr. El Sr. Ramon Perearnau (regidor) i a la Sra. Cristina Ramisa
Puigdomenech (tècnica) com a interlocutors amb l’Organisme autònom de salut
pública de la Diputació de Girona – Dipsalut.
3. FACULTAR la Il·lma. Sra. Núria López Rodríguez, alcaldessa, per subscriure els
documents necessaris per l’efectivitat dels acords.
4. COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a l’Organisme autònom de salut pública de
la Diputació de Girona – Dipsalut per al seu coneixement i efectes.
L’alcaldessa explica la proposta, tot valorant molt positivament la nova manera de
treballar de la Diputació, ja que en incrementar els serveis als municipis ens permet
complir més eficientment amb les obligacions que, com Ajuntament, tenim en vers
les nostres competències i els serveis que reben totes els ciutadans i ciutadanes.
De moment ens adherim al catàleg de serveis i s’ha estudiat la possibilitat
d’adherir-nos a quatre línies d’ajuts:
- Control de plagues
- Estudis de sorolls
- Sorrals de la mainada
- Informació als establiments alimentaris de competència municipal
- Salut bucodental: faran jornades per als nens
Actualment ja estem incorporats al programa de parcs urbans saludables a través
de la línia PACES.
A mesura que DIPSALUT incrementi els seus serveis ens podrem adherir a altres
programes.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
6. ADHESIÓ DEFINITIVA AL CONGIAC
Atès que per acord del Ple de data 24-04-2009 es va acordar l’adhesió al Consorci
públic CONGIAC de conformitat al seus Estatuts, i es va obrir un termini
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d’informació pública de trenta dies amb anunci al BOP de Girona núm., 93 de 18 de
maig de 2009 què finalitzà el dia 22 de juny de 2009;
Vist que durant el termini d’informació pública, en data 22 de juny de 2009, es va
presentar una al·legació per part de l’empresa privada SOREA l’empresa Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA) qui demana la revocació de
l’adhesió al Consorci Públic CONGIAC pel fet que l’adhesió no permet a l’Ajuntament
encarregar la gestió del servei d’abastament d’aigua directament a la societat GIAC
SA, atès que no és un mitjà propi o servei tècnic del propi ajuntament ni del
Consorci;
Vist l’informe jurídic emès pel Consorci sobre les anteriors al·legacions que conclou
que:
“El model de gestió de serveis de forma associada i directa que conforma el
CONGIAC i la seva societat instrumental GIACSA són plenament vàlids des del punt
de vista legal i l’adhesió de l’Ajuntament de Campdevànol al Consorci per a la
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, juntament amb el contracte programa
encomanat al mateix, tenen empara legal i les al·legacions presentades per SOREA
han de ser plenament desestimades. “
Vist l’informe proposta de Secretaria Intervenció segons el qual les al·legacions han
de ser desestimades pel fet que l’adhesió al Consorci Públic es regeix per una
normativa específica que s’ha complert en la tramitació del procediment i no s’ha
al·legat per part de SOREA cap infracció de justifiqui la revocació de l’acord de La
incorporació al Consorci i l’aprovació dels seus Estatuts. Totes les al·legacions es
basen en el futur i hipotètic (encara no consta que s’hagi acordat) encàrrec de
prestació del servei a l’empresa pública GIAC SA que no és objecte de l’acord
aprovat que és únicament d’aprovació de la incorporació al Consorci i els seus
Estatuts;
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar definitivament la incorporació al Consorci per a la Gestió Integral de les
Aigües de Catalunya (CONGIAC) i desestimar les al·legacions presentades per
l’empresa privada SOREA.
2. Comunicar-ho al Consorci CONGIAC.
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3. Notificar-ho a l’empresa SOREA per a al seva deguda constància amb indicació
de peu de recursos.
4. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya,

Direcció General d'Administració

Local per a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica la proposta
El Sr. Salamó explica que els seu grup no hi votarà a favor perquè no estan d’acord
amb l’adhesió al CONGIAC.
Van perdre la confiança en SOREA i es va recuperar el servei d’aigua.
Al seu dia es van criticar les errades de l’Ajuntament quan va gestionar directament
el servei i ara el CONGIAC també ha comés errors.
Tot i això, val a dir que algunes de les gestions del CONGIAC són bones com els
canvis de comptadors.
L’alcaldessa respon que el Consorci del qual formem part té definida una estructura
de treball professionalitzada. Avui mateix s’ha detectat una fuita d’aigua a Pernau i
hem tingut tres tècnics treballant per donar-hi solució i properament ho tindrem
solucionat.
El que si hem de fer és estar atents al funcionament del servei i exigir
responsabilitats quan calgui, però és un servei bàsic molt important per a la
prestació del qual l’Ajuntament no té ni la infraestructura, ni la capacitat tècnica
que ens pot arribar a oferir un Consorci Públic que dona servei municipis com Reus,
Manresa o Mataró.

7. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No n’hi ha.
8. INFORMACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN

L’alcaldessa explica la gestió municipal més rellevant des de la darrera sessió del Ple.
Obres del Fons Estatal d’Inversió Local:
ACTUACIÓ
1. Construcció mur pedra urbanització Castell

IMPORT
44.693,64.-€

CONTRACTISTA
Excavacions Lluís Icart, SL

Ja han començat les obres, era la única obra que teníem pendent d’iniciar. Aprofitant que les màquines
estan allà, farem algunes millores a la zona per evitar certs problemes que es produeixen quan hi ha
pluges, ja que la urbanització té alguns defectes importants que afecten directament als veïns.
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2.

Supressió barreres arquitectòniques

42.953,91.-€

Construccions
Ripollès, SL

Comarca

Tenim una quarta part de l’obra certificada i s’estan fent els treballs de supressió, actualment al centre
del poble, al C/ Major en concret avui mateix i seguiran per acabar al barri del Roser.
3. Adequació equipament infantil de parcs i jardins
42.715,75.-€
Fernaroma Construccions, SL
Les obres ja han finalitzat, deixant arrenjades les zones de jocs infantils de la Plaça de la Mainada i de la
Plaça Melcior Vaquer, alhora que s’han incorporat millores que es tradueixen en jocs infantils per als més
menuts a la zona del Passeig de la Mestra Antonia Puig.
4. Adequació i millora camí ral
34.911,99.-€
Excavacions Lluís Icart, SL
També és una obra acabada però és un espai en el que se seguirà treballant, ara amb una actuació que
s’ha realitzat en el tram de la Font del Querol al seu pas per davant del Càmping que evita l’erosió de
l’aigua que passa de la carretera al càmping i del càmping al camí i una altra que ha de permetre
millorar els desperfectes, també de la pluja en aquest cas en la pujada que arriba a Niubó. Aquestes
petites actuacions de conservació van a càrrec del Consorci de Vies verdes i estan valorades en uns
2.000€ ja que han valorat positivament la inversió de millora realitzada per l’Ajuntament en tot el tram.
5. Millores entorn del camp de futbol municipal
54.108,56.-€
Construccions Rengel Soler,
SL
Una altra de les obres que ja han acabat, les millores a l’entorn del Camp de Futbol que permet tenir les
instal·lacions en millors condicions per ser utilitzades per tots els jugadors del Campdevànol i de l’Escola
de Futbol. S’ha instal·lat unes grades que es van estrenar durant les activitats esportives de la Festa
Major, tenim, tot el perímetre del camp asfaltat, hi ha un marcador nou digital (encara en proves) i les
aixetes de les dutxes s’han canviat per poder regular la temperatura de l’aigua.
6. Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio del 287.830,92.-€ Construccions Paez Costa,
SL
Centre Cívic.
De moment s’han fet dues certificacions d’obra i actualment s’està treballant en el tema d’instal·lacions.
S’ha hagut de canviar el nivell de l’ascensor i crear una rampa a l’entrada del Centre Cívic per anivellar
els terres, però poc a poc pren forma un espai que serà d’us totalment polivalent.
Tal i com es va explicar en la reunió celebrada amb les diferents entitats del poble, el passat dia 3 de
setembre, aquest espai compta amb 4 espais molt ben diferenciats i amb un ús finalista molt clar: La
zona d’ampliació del primer pis que és per a ús de la Ràdio Municipal, la zona d’acollida on s‘hi ubicarà a
la Maite Bulvena amb les funcions d’informar i dinamitzar l’espai de centre cívic. El nou despatx i
magatzem de Protecció Civil i les noves dependències del Jutjat de Pau, actualment ubicat a la plata
baixa de l’Ajuntament atès que hi ha haver un despreniment del sostre del local que teníem llogat a
aquest efecte. La resta d’espais són: una Aula on hi haurà taules amb ordinadors, però el suficientment
amplies per poder-hi fer cursos sense utilitzar l’ordinador, també comptarà amb una pissarra, una
pantalla i un projector subjecte al sostre i, finalment, l’altra espai és una zona polivalent, equipada amb
projector i pantalla i instal·lacions elèctriques que permetran realitzar diverses activitats en funció de les
necessitats de cada moment. Al costat d’aquest sala hi ha un magatzem on s’hi guardarà mobiliari, com
cadires amb braç o taules per poder fer servir en cada ocasió. Tota la zona estarà equipada amb un
sistema de connexió a Internet, per tant el punt tic es trasllada al centre cívic, a l’Aula d’informàtica de
forma fixa i eventualment a la sala exterior on es reserva un punt tic. Val a dir que a distribució del
centre cívic s’ha planificat en funció de les necessitats detectades en els informes de la tècnica que
gestiona les activitats de les entitats.
7.

Rehabilitació i reforma cementiri municipal.

115.606,78.-€

Construccions
Casals
Picas,SL
Les obres realitzades al Cementiri han finalitzat un cop arranjades totes les teulades que estaven en mal
estat i substituïdes les teules que s’havien després en les zones més noves. També s’ha posat canaleres
en tot el perímetre les taulades per evitar que els nínxols es malmetin. A l’entrada del cementiri també
s’ha arranjat les dues casetes que hi havia fent la teulada i les portes noves i acabades amb fusta i coure
per aconseguir que durin molt més.

Altres obres que tenim en marxa:
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ACTUACIÓ
8. Plaça Coberta al Barri de l’Estació

IMPORT
276.295,44€

CONTRACTISTA
JOPRADA, SL.

Vol agrair l’ajut i bona disposició del constructor en la Festa del Barri de l’Estació.
Les obres van començar durant la primera setmana del mes de juliol, alhora que es col·locava la nova
pista esportiva de la zona multiesports del C/ Onze de Setembre, valorada en 42.891€ que ha assumit
com a millores l’empresa constructora.
Tal i com estava previst l’execució de l’actuació s’està duent a terme en dues etapes per tal de
compaginar-les amb la celebració de la festa que va organitzar, com cada any l’Associació de Veïns del
Barri de l’Estació el darrer cap de setmana d’agost. Durant la primera part es va fer la solera de la plaça,
on el veïns ja van poder ballar durant la festa, ara s’inicia la segona. Segons ens informa el constructor
la fusta de la estructura ja s’està treballat al taller, mentre dilluns ha de quedar col·locat l’asfalt i la
vorera. Per tant esperem que aviat s’iniciï el muntatge, fet que permetrà tenir enllestida l’obra durant el
mes d’octubre o principis de novembre.
9. Tanques a la zona Multiesports
6.731,48.-€
Ajuntament de Campdevànol
Tal i com es va dir en la darrera sessió plenària, aquest mes d’agost s’han col·locat unes tanques de 6
metres d’alçada a banda i banda de la pista esportiva de la zona multiesports del C/ Onze de setembre,
donant resposta les demandes dels veïns col·lindants.
10. Obres de millora de la zona enjardinada del Barri 100.940.-€
Construccions Rengel Soler,
del Roser.
SL
131.000 inicial

Actualment esta quasi enllestida, s’han fet les soleres de formigó i les zones per caminar, s’ha instal·lat
els nous jocs infantils amb una solera de cautxú, també s’ha fet una nova pista de petanca, estan
col·locades les dues taules ping-pong. S’han col·locat també nou mobiliari urbà, papereres i bancs i s’ha
fet un tractament de millora de la gespa durant aquests dies de festa. Que si es respecta quedarà en
perfectes condicions.
Resta per instal·lar el nou enllumenat que el col·locarà directament la brigada en el moment en que
arribi el material, les escomeses ja estan preparades i les tanques de fusta per amagar els contenidors.
De fet, els regidors i regidores recordaran que aquesta és una proposta que es va discutir en una sessió
plenària a principis de la legislatura i de la qual l’equip de govern en va prendre nota, atès que totes les
propostes en positiu són escoltades i ateses si es tenen els recursos.
11. Obres al Molí Gros
107.202,82.-€ Germans Sanchez, SL
Aquesta obra és de reconstrucció de la teulada i de reforç de l’accés principal a l’edifici que estava
apuntalat fa anys. L’ajuntament és copropietari i aporta el 37,23 %, un total de 39.911,61€ d’aquest
hem rebut una subvenció de la Diputació de Girona per valor de 25.000€. La resta de propietaris, titulars
tots d’un habitatge, han tramitat subvenció a habitatge.
Ajuntament de Campdevànol
12. Millores en l’enllumenat del Pavelló Municipal 63.490,12.-€
d’Esports Mercè Guix.
Està subvencionada:
Diputació de Girona 25.000€
Diputació de Girona 9.000€
ICAEN 12.000 €
Fins ara la instal·lació d’enllumenat interior presentava deficiències pel que fa al nivell d’il·luminació
degut al baix rendiment de les instal·lacions i tampoc es complia amb els requisits que han de tenir els
enllumenats d’emergència.
Per això, la brigada esta treballant per substituir la il·luminació de la pista poliesportiva on es posaran 24
llumeneres amb reixa de protecció, també canviaran la de la zona de les graderies i del gimnàs i,
finalment, la il·luminació d’emergència. Es passaran línies elèctriques d’acord amb la normativa de Baixa
Tensió, es reformaran els quadres elèctrics amb les proteccions i els dispositius d’aturada automàtica
corresponents. I hi haurà un sistema de regulació de la intensitat lluminosa, detectors de presència i
sistemes de control i gestió de l’enllumenat, segons les necessitats de funcionament del Pavelló.
13. Dipòsit d’Aigua de Vista Alegre.

127.600.-€
151.210,05.-€

Miquel Gardell, SL

Les obres estan apunt de finalitzar. Recordem que s’han pogut fer gràcies a la cessió d’us realitzada per
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el propietari de Puigcorbé, el Sr. Sorigué.
La previsió és que en quan es faci la connexió amb les canonades ja pugui entrar en funcionament, atès
que a la zona de bombament ja es va adaptar a l’alçada del nou dipòsit, aprofitant una avaria.
Aquí hem aconseguit mantenir la quantia de la subvenció atorgada al 2006 per l’ACA:54.957,52 i hem
incrementat amb PUOSC 54.734,79 €
D’altra banda, estan apunt d’iniciar-se les obres de les canonades, per la qual cosa, hem sol·licitat la
corresponent autorització a ADIF ja que ha de passar per sota la via del tren i esperem tenir instal·lat el
sistema de telecontrol per al control sanitari de l’aigua abans de finalitzar l’any. Aquesta inversió és molt
important, ja que permet donar més seguretat a la prestació del servei de l’aigua pel que fa al
compliment dels controls sanitaris.
Finalment i ja que parlem de l’abastament d’aigua, dir que és molt important que les avaries es
notifiquin per part de tots els veïns al telèfon d’averies 93.872.20.02 ja que sinó no queda enregistrada
i no se li dona la prioritat necessària.
Per exemple, la trucada feta a l’Ajuntament de Campdevànol indicant que hi havia problemes de pressió
a Pernau, no ha quedat enregistrada, i per tant la gestió ha anat més lenta. Tot i així, ja s’ha detectat el
problema, hi ha una fuita que quedarà reparada de cares a la setmana vinent.
Aprofita per explicar que recentment va visitar les instal·lacions del CONGIAC: el nou sistema de
telecontrol permetrà un seguiment del servei en temps real.
Convida els regidors a visitar les instal·lacions per tal de conèixer de prop el funcionament.

- En relació a les obres de la Plaça de la Dansa, s’han tingut converses amb el
propietari i presentarà un projecte d’enderroc de l’edifici.
- Pel que fa als Plans d’Ocupació, que ens havien concedit: 2 educadors ambientals,
2 educadors llar d’infants, 1 auxiliar administratiu, 3 peons i 1 oficial 2a.
- S’ha procedit ja a la contractació de: 1 educadora per la llar d’infants i als dos
educadors ambientals, el Sr. Enric Ginart i la Sra. Sònia Lorenzo, que van començar
a treballar el 19 d’agost i treballaran amb nosaltres fins el 18 de novembre, fent
tasques de vigilància de la zona de lleure i neteja.
- Pel que fa a la Llar d’Infants, com hem comentat aquest any hi ha més nens i per
això s’ha ampliat la plantilla:
La directora, 6 educadores i un suport.
De les educadores, hi ha 1 plaça coberta interinament i que està ocupada
per la Sra. Teresa Sala i la que ocupem fins el març amb el Pla d’Ocupació a través
de la Sra. Gemma Russinyol. També, fins desembre s’ha contractat un suport, la
Sra. Anna Ma. Povedano, integrada en pràctiques pel PEMU de Ripollès
Desenvolupament SL de reinserció laboral.
- En relació als temes d’hisenda, queden per a la propera sessió plenària la
discussió sobre ordenances fiscals, tot i que vista l’evolució de l’economia en
general el marge de maniobra serà força limitat, entre altres coses perquè la
situació econòmica municipal també ha de quedar concretada en un pla de
sanejament.
FESTA MAJOR:
Finalment i pel que fa a la Festa Major, des de l’equip de govern valorem molt
positivament la celebració de la Gala i volem agrair expressament la participació de
tota la gent que s’ha apropat al poble en aquest dies i dels veïns i veïnes de
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Campdevànol que ens han acompanyat en els diferents actes i activitats que s’han
organitzat.
Volem felicitar també a al grup Jovent Dinàmic, per la representació del Pregó de la
Festa Major, considerem que un poble que sap riure dels temes municipals és un
poble sa amb una capacitat crítica molt positiva per continuar avançant plegats.
Al Kol·lectiu i als companys de Live FM., a l’Associació de Dones “el Roser”,
l’Associació de “Pintors Coll i Badulet”, a l’agrupament escolta el Cau del Vàndals, al
Geganters i als Grallers. A totes les entitats esportives: la unió Esportiva
Campdevànol, el Club Bàsquet Campdevànol, el Club de Petanca, el Club Tenis
Campdevànol i els aficionats a l’escalada que van organitzar les activitats al
Rocòdrom. Igualment als aficionats als escacs, la botifarra i a fer xocolata desfeta.
També han participat les associacions de veïns del Barri de l’Estació i del Roser, la
Secció Sardanista i l’associació de dones en la votació de la pubilla i l’hereu.
En definitiva volem fer constar en l’acta del Ple de l’Ajuntament el nostre
reconeixement a totes les persones que a títol individual també han compartit amb
nosaltres una Festa Major sempre millorable, però genial !

9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
L’alcaldessa dóna la paraula als regidors:
El Sr. Salamó demana:
1. Sobre el reallotjament de la Brigada
2. Si els educadors ambientals fan informes que permetin detectar anomalies
en el servei (massificació del Torrent de la Cabana ? ) i tenir-ho en compte
per l’any que ve.
El Sr. Serrador demana:
1. Com està el tema de les queixes de sorolls a la pista d’skate. S’ha solucionat
el problema de les pilotes amb la valla però falta els sorolls. També hi ha un
problema de brutícia per l’incivisme d’alguns usuaris que hauria de vigilar la
Brigada.
2. El motiu que la Llar hagi començat el 14 de setembre en lloc del dia 1.
El Sr. Manso demana: perquè es va denegar el pas al Raid Hípic pel camí Ral, tenint
en compte que tenien permís de Vies Verdes.
L’alcaldessa respon:
- Al Sr. Salamó:
Que treballem per trobar alternatives viables a l’actual seu de la Brigada a
l’escorxador municipal.
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Que els agents ambientals fan informes que recull la Maite Bulbena i estan a
disposició dels senyors regidors.
- Al Sr. Serrador:
Que estem pendents de fer un estudi de sorolls de la zona per poder valorar les
diferents opcions de insonorització.
El Sr. Perarnau explica que aquest estudi ens ho faran ben fet des del DIPSALUT.
Pel que fa la brutícia, farem que la Brigada estigui al cas per reforçar la neteja
viària.
El Sr. Martínez respon al Sr. Serrador pel tema de la Llar d’Infants que l’increment
de 35 a 70 alumnes obliga a una tasca de planificació de l’equip docent que es fa
entre la primera i segona setmana de setembre, cada any. De fet altres anys també
han començat més tard del dia 1 de setembre per tal de preparar les classes.
- Al Sr. Manso:
Que la organització del Raid Hípic no va demanar per passar pel camí Ral de
Campdevànol. Van demanar passar per la Ruta del Ferro de Ripoll a Sant Joan, ja
que la autorització a Vies Verdes només es va tramitar des de l’Ajuntament de
Ripoll i per això no pot afectar a Campdevànol.
El nostre tram de camí Ral és de terra, a diferència de la via verda de Ripoll que
està asfaltada, i es va considerar que el pas de tants cavalls faria malbé el camí en
el qual s’ha fet una actuació de quasi 40.000 €.
De fet només ens van demanar la col·laboració de protecció Civil i en el cas que
vulgui passar no hi haurà inconvenient si prèviament es negocia una fiança perquè
els possibles desperfectes que puguin ocasionar la trentena de persones que van a
cavall, no els hagi d’assumir tots els veïns i veïnes de Campdevànol.
El Sr. Martínez afegeix que van parlar amb el gerent de Vies Verdes el mes de juny
i tenien autorització de pas per Ripoll.
A Campdevànol només havien de passar per 300 metres del camí Ral i es va
convenir que podien passar per la carretera.
El Sr. Manso només vol comentar que els organitzadors estaven molestos i dolguts.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:10 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
Seguidament es dóna la paraula al públic assistent.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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