ACTA 12/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011
Assistents
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM))

Campdevànol, 29 de setembre de 2011

Quan són les 20:00 hores i sota la
Presidència de l’Illm. Sr. Joan Manso i
Bosoms, alcalde de la Corporació, es
reuneixen en la Sala de Sessions els
regidors/es que consten al marge.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió convocada en legal forma, en primera
convocatòria.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusa:
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)

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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Relació de Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Medi Ambient i Sostenibilitat
Adhesió a la proposta del Consell Comarcal del Ripollès de declaració
del parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser
Aprovació dels plecs de prescripcions especials per a l’execució
d’aprofitaments de fusta a les forests
Cultura, Salut i Benestar Social
Sollicitud a la Generalitat de Catalunya de declaració de la Dansa de
Campdevànol com a Be d’Interès Festiu Immaterial
Moció en defensa del manteniment del servei d’ambulàncies al Ripollès
Adhesió al pla de polítiques d’igualtat de gènere del Ripollès

9.

Governació
Modificació de l’ordenança reguladora de les sancions per infraccions de
trànsit

10.

Hisenda
Moció contra el retorn dels imports de la bestreta de la participació en
els tributs de l’Estat
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11.
12.

13.
14.

15.

Ensenyament i Esports
Aprovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament per als
sosteniment de places a la Llar d’Infants el Barrufet, curs 2010-2011
Aprovació de la modificació del conveni amb la Unió Esportiva de
Campdevànol
Mocions dels grups municipals
Informació de l’Equip de Govern
1. Informació sobre l’Escola de Música
2. Informació de les diferents àrees municipals
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidors Sr. Joan Rivera
i dóna la benvinguda al públic assistent, als veïns que ens escolten per Ràdio
Campdevànol i excepcionalment, com a prova pilot, al Internautes que poden
seguir la sessió en directe per ordinador.
Seguidament es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les Actes dels plens següents:
Núm. 10, ordinari, celebrat en data 28 de juliol
Núm. 11, extraordinari, celebrat en data 12 de setembre
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació

2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
Es dona compte al Ple de la relació de Decrets d’Alcaldia següent:
14/07/2011
14/07/2011
18/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
21/07/2011
22/07/2011
25/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011
03/08/2011

Aprovació relació factures abril.
Concessió subvenció establiments comercials aparcament font del Querol i Torrent
Cabana.
Sollicitud subvenció obra arranjament camí Torrent Cabana.
Concessió llicència obres Joan Comerma per rebaixar pujada accés garatge carrer
Aurora.
Concessió llicència obres Carmen Povedano per arranjament remats laterals coberta al
carrer Damià de la farga 3.
Bonificació impost vehicles a Francisco Moreno.
Autorització ocupació via pública a Adrian Palomo González.
Convocatòria Ple ordinari.
Legalització habitatge en SNU al Mas Palou.
Imposició multes incompliment ordre execució neteja solar a Xavier Guitart.
Liquidació ocupació via pública Josep Campos.
Recurs reposició convocatòria Junta de Govern Ripollès Desenvolupament.
Aprovació certificació 1 enderroc habitatge carrer Damià de la farga 7.
Delegació funcions alcaldia a Helga Pujol i Joaquim Serrador.
Delegació representació a Helga Pujol Pons a CEINS.
Pròrroga contracte Gemma Rusiñol.
Comunicació modificació activitat oficina farmàcia Teresa Cuy.
Contractació Marta Guitart Noguera.
Concessió llicència obres a M. Angels González per arranjament garatge.
Denegació llicència obres a Josep M Colomer per cobrir terrassa.
Concessió llicència obres a Agustí Capdevila per arrebossar paret garatge.
Modificació terminis inici i execució llicència obres a Ramon Cunill.
Concessió llicència obres a Enriqueta Cantal per reforma bany.
Concessió llicència obres a Miquel Fossas per posar paviment al pati.
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03/08/2011
03/08/2011
04/08/2011
04/08/2011
08/08/2011
09/08/2011
09/08/2011
11/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
16/08/2011
22/08/2011
22/08/2011
23/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
30/08/2011
30/08/2011
31/08/2011
01/09/2011
01/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/08/2011
08/09/2011
09/09/2011
09/09/2011
12/09/2011
12/08/2011
12/08/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
14/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
21/09/2011
22/09/2011
22/09/2011
22/09/2011

Comunicació de Carme Sánchez de pintar façana.
Concessió llicència obres a Jaume Tarré per posar parquet.
Sollicitud ACA i Carreteres per adequació camí Ral.
Desestimació anullació liquidació complementària a Construccions Campdevànol 96.
Requeriment restauració realitat física alterada sense llicència a Maria Vilanova.
Suspensió tramitació expedient protecció legalitat urbanística al Mas Palou.
Modificació pressupost 2-11.
Contractació interinitat de Xavier Bea.
Sollicitud subvenció pel control plagues urbanes.
Pròrroga contracte manteniment informàtic amb Fundació Televall.
Inici expedient sancionador en matèria de trànsit.
Imposició multes coercitives per incompliment ordre execució neteja solar a Xavier
Guitart.
Canvi nom nínxol a favor de Dolors i M Angels Subirana.
Anullació liquidació multa vehicle 1814ZX.
Reducció jornada treballadora M. Teresa Bulbena.
Rescat nínxol de Rosario Àvila Martínez.
Delegació a Helga Pujol Pons celebració casament civil.
Delegació a Joan Rivera López celebració casament civil.
Inici expedient sancionador en matèria de trànsit.
Delegació puntual representació Ripollès Desenvolupament a Gerard Soler.
Contractació Gemma Rusiñol fins 31 agost 2012.
Concessió llicència obres a Ginebra Flores per construcció tanca separació finques.
Concessió llicència obres a M. Isabel Cañas per arranjament barret xemeneies.
Concessió llicència obres a Cándido Castaño per canvi rajola bany.
Requeriment documentació a Carles Basagaña per subsanació llicència obres.
Inici expedient sancionador en matèria de trànsit.
Devolució aval bancari a Maurici Camprubí.
Contractació treballador Pere Periago per pla ocupació.
Anullació liquidació taxa escombraries a Vanesa Bueno.
Exempció impost vehicles a Xavier Gallardo.
Delegació funcions alcaldia a Helga Pujol Pons.
Autorització ocupació via pública a Cali Didcock per festa major.
Baixa del padró d’habitants per caducitat de Moussa Boubker.
Aprovació certificació d’obra projecte reforma plaça Antoni M Claret.
Inici expedient baixa d’ofici del padró d’habitants de José Naranjo Sánchez.
Concessió llicència obres a Ignasi Salamó per collocació terra garatge.
Concessió llicència obres a Roser Caballero per reparació terra garatge.
Concessió llicència obres a Isidro Vilalta per reforma interior habitatge.
Concessió llicència obres a Marta Verdaguer arranjament forats.
Baixa de Antoniette Nikiema del padró d’habitants per caducitat inscripció.
Baixa de Laura Estefania Acero del padró d’habitants per caducitat inscripció.
Baixa de Khalid Khalladi del padró d’habitants per caducitat inscripció.
Canvi titularitat nínxol a favor de Manuel, José, Juan i Francisco Sánchez Ibáñez.
Baixa de Angela Maria Varela Yepes del padró d’habitants per caducitat inscripció.
Autorització ocupació via pública per festa major a Jaume Palou Guijarro.
Liquidacions ocupació via pública per festa major.
Concessió llicència obres a Emiliana Salgado Martínez per tancament de solar.
Concessió llicència obres a David Fusté Guiu per installació cable fibra òptica.
Concessió llicència obres a Fàtima Rebollo Domingo per arranjament coberta.
Concessió llicència obres a David Fusté Guiu per installació cable de F.O.
Concessió llicència obres a Joan Arimany Grabalosa per obertura de cala.
Sollicitud subvenció pel projecte Treball als barris.
Concessió llicència primera ocupació habitatge carrer Prat 6-8.
Compliment tràmit comunicació activitat central hidroelèctrica.
Ordre execució neteja vegetació finca a Teresa Tenas Rius.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
En dona compte al Ple de les actes de la Junta de Govern Local núm. 12, de data
14-7-2011 i núm. 13 de data 8-09-2011.
El Ple en queda assabentat.

Medi Ambient i Sostenibilitat
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4. Adhesió a la proposta del Consell Comarcal del Ripollès de declaració del
parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser
Vista la proposta del Consell Comarcal del Ripollès de declaració del parc natural de
les capçaleres del Ter i el Freser;
Atès que la declaració suposarà una millora notable de la gestió dels recursos de la
zona;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos a la proposta en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància.
La regidora Sra. Pujol explica que es tracta de donar suport a la proposta del
Consell Comarcal del Ripollès.
És una moció del Consell que suposarà un benefici per la comarca en diferents
àmbits, tal i com explica la proposta. Per això es proposa donar-li suport.
La declaració de Parc Natural, comportaria obtenir uns recursos econòmics i
humans que permetrien la millora, la conservació, el coneixement, l’estudi i la
gestió d’aquests espais.
Al mateix temps comportaria un impuls turístic a partir de la posada en valor dels
recursos naturals, paisatgístics ambientals i de biodiversitat de la zona.
El parc Natural és compatible i fins i tot pot afavorir activitats com la ramaderia, les
estacions de muntanya, i tota l’activitat turística i esportiva que ja es desenvolupa
en aquest espai.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació
5. Aprovació dels plecs de prescripcions especials per a l’execució
d’aprofitaments de fusta a les forests de Campdevànol
Vista la proposta de plecs de prescripcions tecnicofacultatives especials per a
l’execució d’aprofitaments de fusta a les forests de Campdevànol que ens ha fet
arribar la Generalitat de Catalunya per a la seva aplicació a la comarca del Ripollès;
Vist que el tècnic forestal del Consorci EIN Ripollès adscrit a Ajuntament informa
favorablement l’anterior plec i recomana la seva aprovació pel Ple;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el plec en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància

La regidora Sra. Pujol explica que es tracta d’aprovar els plecs que ens ha tramès el
Departament de Medi Ambient per a la millora en la gestió de les forests públiques.
És una qüestió tècnica. El Departament de Medi Ambient ens ha demanat que
aprovem aquest plec tècnic per unificar la gestió de les adjudicacions fustaneres a
tots els municipis.
És el mateix Departament qui aprova els aprofitaments de fusta a cada municipi,
amb criteris estrictament de millora de les forests públiques
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació
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Cultura, Salut i Benestar Social
6. Sollicitud a la Generalitat de Catalunya de declaració de la Dansa de
Campdevànol com a Be d’Interès Nacional
Atès que el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya es creà, a través del Decret
389/2006, per a inscriure les festes, manifestacions i celebracions comunitàries així
com els elements festius amb vigència arreu de Catalunya. El Decret també regula
les mesures per a la protecció i la promoció del nostre patrimoni immaterial més
viu.
Atès que les inscripcions al Catàleg d’una festa o element festiu s’efectuen a petició
de les persones o entitats responsables de la seva organització o bé d’ofici. La
catalogació implica la recollida de dades relatives tant a la seva trajectòria històrica
com a les característiques actuals de la festa i es porta a terme de manera conjunta
entre l’entitat promotora, molt sovint els consistoris locals, i els tècnics del CPCPTC.
Atès que la catalogació requereix que el CPCPTC realitzi les gestions de
comprovació escaients i pot demanar tot tipus d’informes per assegurar-se que
compleix la normativa sectorial aplicable. També s’ha de donar audiència a les
persones interessades i a l’Ajuntament corresponent.
Atès que una vegada feta la inscripció al Catàleg, les festes i elements festius
poden ser objecte de reconeixement especial, a través de les figures de
reconeixement del patrimoni festiu que estableix el mateix Decret 389/2006.
Vist que el poble de Campdevànol compta amb la Dansa de la Gala com a element
singular de la Festa que pot ser declarat com element festiu patrimonial d’interès
nacional de Catalunya;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sollicitar al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la de declaració de la
Dansa de Campdevànol com a element festiu patrimonial d’interès nacional de
Catalunya.
2. Trametre un dossier recopilatori amb les dades més rellevants de la dansa de la
Gala per a la seva presa en consideració per la Generalitat de Catalunya.
La Sra. Bardulet explica abastament la proposta:
Des de la regidoria de Cultura s’ha impulsat aquesta proposta per registrar el
nostre ball a l’inventari del patrimoni festiu de Catalunya.
Vol fer esment que ens trobem al principi de la tramitació de l’expedient que pot
comportar l’ampliació de dades per part del Departament de Cultura en
collaboració amb l’Ajuntament.
La Sra. Guitart manifesta el suport del seu grup i ofereix la collaboració que sigui
necessària per tirar endavant la proposta. Demana tenir accés al dossier que
s’enviï.
L’alcalde agraeix el suport i tindrà el dossier a la seva disposició quan Secretaria
l’enllesteixi. S’ha de tenir en compte que es tracta de material en paper i suports
diversos: LP de vinil, cinta magnètica, CD...
La Sra. López recorda que l’anterior regidora de Cultura Sr. Eva Martínez va tenir
una notable intervenció en la recuperació de la Dansa, amb la ballada a
Valldemossa i la recuperació d’un vídeo de principis de segle. Aquesta proposta

6

suposa el reconeixement de la Dansa, i de la gent que la balla, al més alt nivell de
Catalunya.
L’alcalde es mostra d’acord amb la collaboració activa de la Sra. Martínez i demana
que tots fem pinya per aconseguir aquest reconeixement pel nostre ball.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació
7. Moció en defensa del manteniment del servei d’ambulàncies al Ripollès
Vistes les diferents mocions del Consell Comarcal del Ripollès, Ajuntament de
Ripoll, Ajuntament de Molló i Ajuntament de Toses referents al manteniment del
servei d’ambulàncies al Ripollès;
Atès que la comarca del Ripollès té condició de comarca de Muntanya, segons la
Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, i que ha de tenir un tractament
diferenciat en la prestació dels serveis per la seva especificats:
Article 1. La present Llei té per finalitat establir i determinar un règim jurídic
específic per a les comarques i les zones de muntanya per a assolir els objectius
següents:
b) Crear-hi les infrastructures i els equipaments necessaris, així com millorar-hi els
existents, per tal de garantir que el nivell de serveis oferts a llurs habitants sigui
igual al de la resta de Catalunya.
e) Dotar les comarques de muntanya d'una infrastructura administrativa que
garanteixi l'assistència tècnica als municipis muntanyencs que en necessiten.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Advertir del risc i de la desatenció dels servei d’ambulàncies que suposa deixar al
Ripollès amb dues úniques ambulàncies amb infracció de la Llei d’Alta Muntanya.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Salut per a la seva presa en
consideració.
3. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta d’Ajuntaments de la
comarca.
La Sra. Bardulet explica abastament la proposta que també han adoptat altres
ajuntaments com Toses i Molló.
La Sra. López afegeix que la gestió dels serveis mèdics per part de la Generalitat és
una mostra de que no es fan bé les coses. Un exemple és la intervenció d’un
helicòpter per manca d’ambulàncies. Aquest sistema és absurd i incoherent pel
nostre territori. A més, tenim un Consell Territorial de Salut que no s’ha consultat.
És fonamental que la Generalitat atengui aquesta demanda.
L’alcalde explica que des de l’Alcaldia es va donar suport a la resta d’Ajuntament,
en contra del tancament de les urgències a la nit, tot i que a Campdevànol no ens
afecta perquè tenim l’Hospital.
El cas de les ambulàncies si que ens afecta i per aquest fet donem suport al Consell
Comarcal del Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació
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8. Adhesió al pla de polítiques d’igualtat de gènere del Ripollès 2011-2015
Vist el Pla de polítiques d’igualtat de gènere del Ripollès 2011-2015 aprovat en data
7 de juny de 2011 pel Consell Comarcal del Ripollès i tramès pel Consorci de
Benestar Social del Ripollès;
Atès que l'elaboració d'aquest Pla de polítiques de gènere és el resultat del treball
en xarxa de càrrecs polítics, representats d'associacions de dones i professionals de
diferents àmbits i altres agents socials clau a la comarca del Ripollès.
Vist que és un pla integral, tant estratègic com tècnic, que estableix un marc
d’actuacions que portaran a terme els ens locals, el Consorci de Benestar del
Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci de Ripollès Desenvolupament
i els ajuntaments dels municipis de la comarca, amb l’objectiu de potenciar el
reconeixement de les experiències de les dones i promoure un canvi cultural que
propiciï una nova manera d’entendre el pacte social entre els homes i les dones,
amb la finalitat última d’aconseguir una societat més igualitària.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos al Pla de polítiques d’igualtat de gènere del Ripollès 2011-2015
2. Trametre aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la seva
deguda constància.
La Sra. Bardulet explica abastament la proposta de suport al Consell Comarcal.
La Sra. López recorda que l’Ajuntament de Campdevànol també va aprovar el Pla
d’Igualtat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació
Governació
9. Modificació de l’ordenança reguladora de les sancions per infraccions de
trànsit
Vista l’Ordenança reguladora de les sancions de trànsit actualment vigent a
Campdevànol;
Atès que els imports de les sancions no s’han modificats des de l’any 1996 per la
qual cosa presenten un considerable desfasament en el temps;
Atès que la normativa legal de l’Estat ha actualitzat l’import de les sancions
aplicables i alhora ha modificat el règim de les bonificacions que són d’aplicació
obligatòria, ex lege;
Atès que la recaptació de les sancions de trànsit es va delegat al Consorci de
Recaptació, qui també recapta les sancions de Sant Joan de les Abadesses i de
Ripoll, i s’han detectat notables disfuncions entre les sancions que fan que els
imports de Campdevànol, una vegada aplicades les bonificacions legals, fan
econòmicament insostenible el procediment de recaptació;
Atès que no hi ha cap justificació per aplicar imports de sancions diferents a les
mateixes infraccions de trànsit quan els fets es produeixen un poble o un altra, més
si es té en compte que la Llei aplicable és la mateixa;
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Vistes la regulació d’infraccions i les corresponents sancions aprovades per
l’Ajuntament de Ripoll i publicades al BOP de Girona núm. 105, d’1 de juny de 2011
que són de veure a l’expedient;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Modificar l’ordenança núm. 105 reguladora de les sancions per infraccions de
trànsit en el sentit d’actualitzar el quadre d’infraccions i sancions que consten a
l’article 3 de conformitat al quadre actualitzat publicat per l’Ajuntament de Ripoll al
BOP de Girona núm. 105, d’1 de juny de 2011.
2. Trametre l’anunci d’aquest acord al BOP de Girona i sotmetre’l a informació
pública pel termini de 30 dies per a general coneixement per a la presentació
d’allegacions. Cas que no es presentin allegacions es considerarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap altra acord.

El Sr. Serrador explica que s’ha actualitzat el quadre d’infraccions i sancions de
trànsit existent des de l’any 1989. S’ha adequat a normativa i s’ha equiparat al de
Ripoll. Com que el Consorci de Recaptació tramita els expedients de les multes, ha
detectat que el baix import de les sancions de trànsit de Campdevànol fan inviable
el procediment de cobrament.
La Sra. López explica que la tècnica de copiar l’ordenança de Ripoll no li sembla la
més adient i per això s’abstindran.
El secretari intervé per explicar que la tècnica de remetre a una ordenança
publicada al BOP de Girona, d’un poble veí a Campdevànol i en una matèria que
aplica la mateixa norma jurídica, permet estalviar despeses a l’Ajuntament en no
haver de publicar un edicte de dotze pàgines al butlletí oficial.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor
de l’equip de govern (CIU i ERC) i l’abstenció dels quatre regidors presents del grup
del PSC-PM.
Hisenda
10. Moció contra el retorn dels imports de la bestreta de la participació en
els tributs de l’Estat
El Ministeri d’Hisenda està reclamant als ajuntaments la devolució d’una part dels
ingressos que aquests van rebre en concepte de bestreta de la seva participació en
els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009.
L’Estat va calcular els imports de la bestretes als municipis, d’acord amb els barems
fixats en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb previsions massa
optimistes sobre la recaptació dels tributs.
Els ajuntaments van destinar els imports rebuts a la prestació de serveis bàsics per
a la ciutadania continguts en els seus pressupostos ordinaris de despesa.
Els imports , per tant, han estat destinats a proveir serveis bàsics per als ciutadans,
a atendre directament necessitats socials i econòmiques que no paren de créixer en
un entorn de crisi.
Els ajuntaments, l’Administració més propera al ciutadà, gestionem el 12,8% de la
despesa pública. Una despesa que esdevé bàsica i essencial per als ciutadans atès
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que és inversió i prestació de serveis necessaris per l’entorn on viuen més
immediat.
A més, que els ajuntaments estem fent front a despeses i serveis que no ens
correspondrien atès que serien competències d’altres Administracions . Els estudis
econòmics han xifrat en un 30% el volum que representen aquestes competències
impròpies en el conjunt de les despeses municipals.
Per contra, subsistim amb la part més reduïda dels ingressos públics, amb tributs
regulats i limitats per la normativa estatal, amb impostos propis que s’han vist
reduïts per decisions de l’Estat (el cas de l’IAE) que no s’han compensat mai de
manera suficient i ara , a més, amb la pretensió d’eliminar la capacitat
d’endeutament per a fer front a les inversions locals.
Un dels pocs recursos econòmics de caràcter fix que disposem els ajuntaments és
la participació en els tributs de l’Estat, els quals s’han vist reduïts per la greu
situació econòmica i que presumiblement tardaran anys a tornar al nivell que es va
aconseguir l’any 2007.
L’error de càlcul del Ministeri d’Hisenda ha portat a la greu situació actual en la que
es demana als ajuntaments que retornem unes quantitats que van percebre de la
seva participació en els tributs estatals i que, com hem dit, ja hem destinat a
finançar despesa pública necessària.
Haver de fer front a aquesta devolució agreujarà de manera exponencial la mala
situació econòmica que estan vivint les finances locals i farà insostenible la viabilitat
econòmica de molts ajuntaments.
Considerem que, des d’un punt de vista de lleialtat institucional, l’Estat no hauria de
demanar en aquest moment la devolució de cap import als ajuntaments per a evitar
el greu perjudici que això causarà en les finances locals i, sobretot, en la quantitat i
qualitat dels serveis que hem de prestar als nostres ciutadans i ciutadanes.
Per tots aquests motius , proposem l’adopció dels següents acords:
1. Demanar al Ministeri d’Hisenda que deixi sense efecte la devolució de la part de
la bestreta de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2009 que reclama al
nostre Ajuntament.
2. Donar trasllat d’aquest acord als grups polítics representats a les Corts
espanyoles i a les entitats municipalistes de Catalunya

La regidora Sra. Pujol explica que l'Estat espanyol reclama a gairebé tots els
ajuntaments uns diners que havia avançat a l'any 2009 i que feien referència a la
participació en els ingressos de l'Estat, a conseqüència d'un mal càlcul fet pel
govern espanyol, que no va preveure els efectes de la crisi.
Aquest fet agreuja encara més la difícil situació d'endeutament que tenen molts
ajuntaments del nostre país, i més si tenim en compte que hi ha ajuntaments que
ja estan retornant diners pel mateix concepte de l'any 2008.
L’Ajuntament de Campdevànol ha de retornar del 2008 58.266 € i del 2009 41.939
€.
Es vol demanar que el govern espanyol estableixi una moratòria en el termini que
ha concedit als ajuntaments (cinc anys) per tal que retornin els ingressos que
reclama, i que considera que no els hi corresponia.
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És necessari establir una moratòria, atès que els diners ja es van utilitzar per
finançar serveis i despesa corrent, i per tant, retornar aquests diners implicarà
sobreendeutar-se i pot repercutir a despesa social i si s'ha de retornar amb 5 anys
son molts diners a pagar cada any. Sense aquesta moratòria molts ajuntaments
tindran greus dificultats per quadrar els pressupostos dels propers anys.
En una època de retallades no hi ajuda i per tant no pot assumir-se.
Al ser un error seu s'hauria de perdonar o bé allargar el període de retorn per
afectar el mínim els arques municipals.
El Sr. Lopez comenta que ens ho haurien de condonar.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació

Ensenyament i Esports
11. Aprovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament per als
sosteniment de places a la Llar d’Infants el Barrufet, curs 2010-2011
Vist el conveni amb el Departament d’Ensenyament per als sosteniment de places a
la Llar d’Infants el Barrufet, curs 2010-2011;
Tot i que suposa la reducció de la subvenció anual pel sosteniment de la llar
d’infants de 1.800 € a 1.600 €, amb efecte retroactiu pel curs 2010-2011, amb el
conseqüent perjudici que suposa per l’economia municipal;
Atès que la comarca del Ripollès té condició de comarca de Muntanya, segons la
Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, i que ha de tenir un tractament
diferenciat en la prestació dels serveis per la seva especificats:
Article 1. La present Llei té per finalitat establir i determinar un règim jurídic
específic per a les comarques i les zones de muntanya per a assolir els objectius
següents:
b) Crear-hi les infrastructures i els equipaments necessaris, així com millorar-hi els
existents, per tal de garantir que el nivell de serveis oferts a llurs habitants sigui
igual al de la resta de Catalunya.
e) Dotar les comarques de muntanya d'una infrastructura administrativa que
garanteixi l'assistència tècnica als municipis muntanyencs que en necessiten.
Aquest que aquestes previsions de la Llei d’Alta Muntanya no s’han tingut en
compte a l’hora d’atorgar la subvenció per la Llar d’Infants de Campdevànol;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament per als sosteniment de
places a la Llar d’Infants el Barrufet, per al curs 2010-2011 i acceptar la subvenció
que hi preveu.
2. Fer constar que l’Ajuntament accepta l’ajut atorgat sense perjudici de manifestar
que la reducció de la subvenció suposa una greu afectació a l’economia municipal
d’impossible reparació, pel fet que l’ordenança fiscal de la taxa per la llar d’infant
pel 2011, es va fer amb la previsió de la subvenció de 1.800 €, amb un dèficit de
més de 100.000 €. La disminució retroactiva de l’ajut suposa que l’Ajuntament
suportarà un dèficit del servei encara superior al previst.
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3. Manifestar expressament que l’Ajuntament no renuncia als 200 €/alumne que la
Generalitat de Catalunya ah retallat, pel cas que en un futur es pugui atorgar.
4. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui tan àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la signatura del conveni i per a realitzar els tràmits adients fins al
cobrament de l’ajut.
La Sra. Portabella explica abastament la proposta que es base en el greuge que
suposa pel nostre pressupost l’aplicació retroactiva de la disminució de l’ajut pel
sosteniment de la Llar d’Infants. També deixem clar que no renunciem a cobrar els
200 € en el futur, cas que la Generalitat ens ho pugui pagar.
La Sra. López es mostra conforme i demana que estudiem la possibilitat d’impugnar
la disminució de la subvenció. Segurament l’ACM i la FMC poden gestionar –ho.
Aquí ens trobem amb un canvi de criteri adoptat de manera unilateral pel una de
les parts que sostenen les Llars d’Infants, amb efecte retroactiu pel curs anterior de
manera que no ens permet reaccionar.
L’alcalde recorda ja es va dir a la Comissió informativa la dificultat d’impugnar
l’atorgament d’una subvenció inferior a la prevista. No obstant ho consultarem.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació

12. Aprovació de la modificació del conveni amb la Unió Esportiva de
Campdevànol
Vist el conveni signat amb la Unió Esportiva Campdevànol (Futbol Club
Campdevànol) en data 20 d’octubre 1989 per a la utilització dels terrenys i
vestidors del Camp de de Futbol;
Atès que dins de les installacions hi ha un espai destinat a Bar que no forma part
de l’anterior conveni però que de fet han vingut gestionant pel seu compte;
Vist que cal regularitzar la situació amb la inclusió de l’espai de Bar dins l’àmbit del
conveni;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Modificar el conveni amb la Unió Esportiva Campdevànol en l’únic punt d’incloure
la gestió del Bar del Camp de futbol per part de l’entitat.
2. Comunicar-ho a la Unió Esportiva Campdevànol per a la seva deguda constància.
3. Facultar l’alcalde o regidor/a a qui delegui per a la signatura del conveni.
La Sra. Portabella explica que a petició de la Unió Esportiva de Campdevànol es
proposa incloure al conveni per a la gestió del camp de futbol l’espai que
actualment es destina a bar i que de fet ja venen gestionant des de fa molts anys.
La proposta s’aprova per unanimitat dels 10 membres assistents dels 11 que de
Dret integren la corporació
13. Mocions dels grups municipals
No n’hi ha
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14. Informació de l’Equip de Govern
14.1. Informació sobre l’Escola Municipal
La Sra. Portabella explica que l’Escola Comarca de Música a Campdevànol suposa
un dèficit per l’Ajuntament que al dia d’avui és de 15.560 €.
Pel proper curs la previsió és de entre 6.000 € i 10.000 € de despesa per
l’Ajuntament.
Vista la situació econòmica actual que afecta tothom, encara que a contracor, no
podem assumir aquesta càrrega per tal de no endeutar encara més l’Ajuntament
La Sra. López replica el 28 de juliol l’equip de govern no va donar informació al
Ple, no obstant el 6 de setembre es van assabentar per la premsa que es tancava
l’Escola de Música a Campdevànol. Ningú ho sabia.
Aquest servei és una millora de qualitat pels veïns de Campdevànol que s’ha
desmantellat i s’ha comunicat a la premsa abans de fer-ho saber als pares afectats.
La Generalitat té previst subvencionar amb 450 € els alumnes i això afecta unes 30
famílies del poble. Alguns alumnes s’han hagut de desmatricular d’aquest curs.
El president del Consell Comarcal ha dit públicament que és un servei que s’ha de
preservar perquè ens iguala en serveis a altres pobles de Catalunya.
Pensa que no s’ha estudiat ni valorat prou bé.
ERC de Ripoll (Teresa Jordà) va dir al Ple de l’Ajuntament que no s’apostava per
l’Escola de Música perquè no es considerava prioritari.
El grup del PSC de Campdevànol no la tancaria. Hi ha punts mitjos abans de fer el
tancament definitiu.
Per això demana que es reconsideri la decisió perquè Campdevànol no quedi
enrere.
La Sra. Portabella respon que es tracta de tenir o no tenir dèficit. No es poden
sostenir serveis que no tenen garantit el seu pagament. És clar que ens agradaria
mantenir el servei sense el dèficit anterior. Però és preferible dir al poble que no es
pot mantenir que deixar de pagar el cost del servei i acumular un deute de fa dos
anys per import de 15.600 €.
L’actual equip de govern s’ha trobar sobre la taula un dèficit de l’anterior legislatura
i es veuen obligats a fer un acte de responsabilitat per no incrementar-ho.
Tot i la subvenció prevista pel Departament d’Ensenyament, el dèficit pel curs
vinent serà de 6-10 mil euros pel nostre Ajuntament.
Un servei bo s’ha de mantenir sempre i quan sigui sostenible. Hores d’ara no tenim
cap via per liquidar el deute.
A contracor es va haver de prendre la decisió de suprimir el servei.
No ha sigut una decisió unilateral de la regidoria d’Ensenyament, ha sigut una
decisió unànim i conjunta del l’equip de govern municipal.
En el fons allò que es veu és que el criteri del deute que té l’equip de govern no és
el mateix que el del grup de l’oposició.
La Sra. Pujol intervé per aclarir que el seu grup no dona per tancat definitivament
el tema.
La Sra. López recorda que darrera els números del dèficit hi ha persones. Tot i que
siguin serveis deficitaris permeten obtenir prestacions pels veïns. Recorda que
l’Ajuntament està sanejat. Quan es fa el tancament en positiu vol dir que no hi ha
dèficit.
Formar part de l’Escola de Música també vol dir collaborar amb altres ajuntaments
de la comarca. El Consell no coacciona a ningú per pagar l’Escola i dona temps per
pagar.
Hem de ser conscients que les retallades de serveis afecten persones i que els
serveis s’han de mantenir si és possible.
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La Sra. Portabella replica que la situació econòmica actual obliga a prendre
decisions responsables i prioritzar els serveis que presta l’Ajuntament.
14.2. Informació de les diferents àrees municipals
L’alcalde explica:
- Que juntament amb el regidor d’Hisenda lluiten per trobar solucions a la situació
de Tresoreria que tenim de cara a final d’any.
L’Ajuntament té un pressupost de 2,5 ME i una pòlissa de 750.000 € de la que ha
disposat de 500.000 €. A finals d’any s’ha de poder cancellar per mandat del
legislador.
Fa dies que treballen per trobar-hi solucions i per tal de no hipotecar la legislatura
intentem que el préstec màxim a demanar abans de fi d’any no superi els 250.000
€.
Les decisions adoptades han sigut: endarrerir un mes els pagaments a proveïdors;
endossar certificacions d’obres per pagar a primers d’any. També ens plantegem
ajornar el pagament de la nòmina de desembre al gener (aquest fet s’ha posat en
coneixement dels representants de personal que s’ha mostrat comprensius perquè
ja s’ho veien a venir).
Ja es veu que la situació de Tresoreria és difícil perquè les subvencions atorgades
no ens arriben i tenim pendents més rebre de 750.000 €.
La situació que ens trobem fa que haguem de dir a les empreses que no pagarem.

- Pel que fa el PUOSC, a la Junta de Govern del passat dia 22 de setembre es va
acordar presentar allegacions al Pla de 2012.
Es demana canvi de destí de l’envolvent de l’Ajuntament per les obres de la plaça
del Roser amb manteniment de l’import subvencionat.
També demanem incrementar la subvenció per les obres de captació en alta.
Com a nova actuació demanem el canvi dels tancaments del pavelló.
- De la Llei de Barris es va fer una reunió amb el Sr. Botey per replantejar uns
canvis en la formulació per ajustar-la a la situació econòmica actual. Per aquest
motiu hem de modificar el projecte que basa el conveni.
- Del POUM aviat farem les primeres reunions. Demana collaboració a tots els
regidors.
- En matèria d’urbanisme s’han resolt molts temes de caire privat.
- L’enderroc del carrer Damià de la Farga continua segons les previsions
- De l’enderroc a la PL. de la Dansa agraeix a la propietat per les facilitats i la bona
predisposicó a acabar amb el problema.
- Del tema de la piscina es va fer una darrera reunió amb l’empresa per concretar
la solució de les deficiències detectades: canvi de la plantació de l’herba i el terra.
Les continuades inundacions de la sala de màquines i els problemes del projecte.
- De les visites i reunions de l’Alcaldia ja realitzades, a remarcar:
-Director general de Carreteres: tema del segon tram del camí ral.
-Delegat territorial d’Interior, Sr. Albert Bayesta: tema del torrent de la Cabana i
protecció civil.
-Conseller d’Interior: visita durant la Festa Major amb compromís d’ajudar en
temes de protecció civil i collaborar amb el Pla Pilot del torrent de la Cabana.
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- Sra. Rosa Maria Torre Lloveras, subdirectora general d’Agents Rurals, sobre la
futura ubicació de la seu del agents rurals al municipi de Campdevànol (iniciat a
l’anterior legislatura). Sembla que la previsió va per llarg.
- Sr. Eusebi Casanelles, director general de Museus, sobre la restauració del Molí.
- Sr. Eudald Casadesús, delegat dels serveis territorial a Girona per tractar diferents
temes.
- Fundació la Caixa, sobre la Pinacoteca Coll i Bardulet amb els hereus del pintor.
- Amb la UIER sobre coordinació dels cursos d’inserció laboral.
- De les visites agendades:
-Amb el president de la Diputació de Girona sobre les subvencions pendents de
cobrar.
- Amb el director general d’Administració Local sobre el PUOSC i el cobrament de
les subvencions pendents.
- Amb la presidenta de l’ICD per una visita programada amb regidors i ciutadans.

14.2.1. Intervenció de la
Sostenibilitat i Habitatge)

Sra.

Helga

Pujol

(Barris,

Medi

Ambient,

MEDI AMBIENT
L’Ajuntament ha començat la neteja de les lleres del riu Merdàs i Freser.
La fundació MAP, una vegada rebut el permís de l'ACA ha iniciat la neteja de les
lleres del riu Merdàs i Freser; retirada de deixalles, estassada, retirada de vegetació
exòtica, i plantació de ribera pròpia del lloc.
La zona del Merdàs la van iniciar el 13 de setembre i acabaran el 3 d'octubre, i la
zona del Freser, la començaran a fer el 4 d’octubre.
Aquestes actuacions s’han pogut fer a través de dues vies:
• Una a través del consorci Alba Ter, amb el qual s’ha fet un Conveni de
collaboració, per establir el marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Campdevànol i el Consorci Alba Ter per tal de coparticipar en la realització
del projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i
Freser 2011”, neteja i condicionament de les lleres amb un import
d’execució al municipi de Campdevànol , de 26.792,83 euros, on
L’Ajuntament abonarà al Consorci 7.263,21 euros.
•

L’altre ve subvencionada directament a través de la Diputació de Girona dins
de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2011. Aquesta actuació es realitza al
Merdàs, i té un pressupost de 17.647,06.-€, on l’ajuntament n’abona 2.647
€.

El conjunt de l’actuació puja a 44.439,89

i l’Ajuntament n’aportarà 9.910,21 €.

Inici del tràmits per fer tram del camí Ral de la Riera fins al càmping serradell.
Es va parlar amb terra de comptes que havent-hi fet el tram del camí Ral de la Creu
a la Riera i de l’Empalme a Gombrèn, era necessari poder acabar-lo del tot,
enllaçant el tros de la Riera a l’Empalme.
Dins de terra de comptes hi ha un romanent de 40.000 euros per executar aquest
any 2011.
Des de ripollès desenvolupament, s'està gestionant aquesta subvenció que es
podria executar per fer el tram de la Riera fins al Càmping Serradell, durant aquest
2011 inicis del 2012.
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El camí Ral és molt important, s'ha cuidat molt i s'ha de seguir fent. Per lo tant,
tenint el tram de l'Empalme a Gombrèn fet i només restant el tram de la riera a
l'Empalme, és importantíssim poder-lo ajuntar tot.
A inicis del mes d’agost es van demanat els permisos a ACA i carreteres per poder
començar a treballar.
De moment tenim els permisos de carreteres, però estem a l’espera dels de l’ACA
per poder començar a actuar.
Per part dels permisos / convenis amb els propietaris els quals se’ls agafa algun
tros de terreny, estan tots tancats a falta d’un, amb el qual ens hem reunit aquest
matí per acabar de gestionar-ho i en breu esperem concloure-ho del tot.
BARRIS
Inici reunions de barris
Des de la regidories de barris s'han iniciat una sèrie de reunions periòdiques a cada
barri.
L'objectiu és recollir les possibles queixes, propostes, millores... dels veïns i poder
donar-los una atenció més directa
D'aquestes reunions se'n fa un informe on es recullen els punts exposat i aquest es
traslladen a la regidoria pertinent per què els vagi solventant.
A la vegada, es fa un seguiment de que les actuacions es porten a terme.
Com que hi ha barris que no tenen associació, s'envia una carta a cada veí
informant-lo que es farà aquesta reunió i que està convidat a assistir-hi.
S’ha començat amb Pernau – Molinou que es va fer al mes de Juliol i aquest mes de
setembre s’ha fet Vista Alegre.
El que queda d'any es farà una reunió a cada barri (El Castell-Raval es farà el 5
octubre, La Creu 19 octubre, El Roser 9 novembre; Estació 23 novembre, Centre
poble 14 desembre).
A partir del pròxim any, al tenir l'any complert, se'n faran tres a cada barri,
repartides en tot l'any.

14.2.2. Intervenció de la Sra. Portabella (Ensenyament i Esports)
En matèria d’Ensenyament:
El Departament ha fet les obres d’adequació del CEIP Pirineu de la Ctra. Gombrèn
consistent en una aula nova al passadís.
L’Ajuntament ha fet una altra aula a continuació de la construïda pel Departament
d’Ensenyament. També hem fet una porta reclamada per l’escola per fer la sortida
pel pati i millorar la seguretat dels nens.
En matèria d’Esports:
- Per la Festa Major es va inaugurar la pista de pàdel amb mol d’èxit.
- Al juliol es va fer la Festa de l’Esport amb més de cent nens participants.
- Pel que fa el primer estiu de funcionament de la piscina, a part de molts incidents
en la posta en marxa, ha sigut un èxit de visitants.
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- S’han anat fent reunions periòdiques amb les entitats del poble.
- El mes de novembre hi ha prevista una cursa d’orientació per muntanya a la font
del Carol i torrent de la Cabana, concretament els dies 5 i 6 se celebra el campionat
de Catalunya de mitja i llarga distància respectivament. L’organitza l’entitat Aligots.

14.2.3. Intervenció del
Seguretat i Convivència)

Sr.

Serrador

(Governació,

Serveis

Generals,

- En matèria de Governació es va reunir amb els MMEE, amb protecció civil i amb
bombers. Es va acordar fer reunions cada dos mesos per millorar la coordinació del
Pla Pilot del torrent de la Cabana i font del Carol.
-Es va detectar un cas d’un veí malalt de Diògenes que provoca problemes de salut
pública als veïns. S’ha fet una visita de l’assistent social per estudiar una solució.
-S’ha fet una reunió de coordinació de les sortides de protecció civil.
-La senyalització de Sant Cristòfol esperen a tenir-les totes i les aniran canviant
amb la Brigada.
-La Brigada ha fet múltiples actuacions a part d’atendre les peticions dels
ciutadans: manteniment ordinari; actuacions a la font del Carol i al torrent de la
Cabana; tala d’arbres al carrer Daina. Hem encarregat una tanca al camp de futbol
per evitar l’entrada de les vaques que es collocarà quan ens arribi.

14.2.4. Intervenció del Sr. Soler (Hisenda i Desenvolupament Econòmic)
-Es va posar en marxa al Pla Pilot del torrent de la Cabana, amb una reunió amb
comerciants del poble, càmpings i Hotel de la que es fa un seguiment a l’actualitat
amb l’anàlisi de les dades recollides i la preparació dels informes pertinents.
Aquesta informació ens ajudarà a decidir de cara a les actuacions de l’any que ve.
-L’Associació Leader Ripollès ens ha ofert fer un estudi de consum per reduir la
despesa energètica a partir de les dades de consum 2010-2011.
-Ja s’ha enllestit la programació dels cursos de tardor-hivern del Centre Cívic la
Confiança.
-Des de Treball a les 7 comarques faran un estudi per a la millora d’alguns
establiments del poble. Faran arribar un escrit als interessats.
-Es prioritzarà el servei d’integració laboral amb la presència d’un tècnic de Ripollès
Desenvolupament.
-En matèria d’Hisenda es fan tasques de control diari. Preparem el pressupost de
2012 i estudiem la proposta de modificació d’ordenances fiscals pel 2012.

14.2.5. Intervenció de la Sra. Bardulet (Cultura, Festes, Salut, Benestar
Social i Joventut)
- S’ha preparat un nou model de felicitació per la gent gran i se’ls fa un obsequi en
arribar a certa edat.
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- Les celebracions de Sant Joan van ser molt positives i participades.
- El Campdevandali va funcionar a bon ritme i molta participació.
- Els monòlegs cada vegada tenen més popularitat i són un èxit segur dels dissabtes d’estiu.
- Van fer la festa del barri de l’Estació amb molt èxit i molta assistència.
- La Festa Major va ser molt satisfactòria a tots els nivells. Les entitats s’impliquen
molt i és de justícia reconèixer públicament els seus mèrits. Agraeix la seva
participació.
- Al proper Ple es renovaran els membres del Patronat de Cultura

15. Precs i preguntes
La Sra. López comenta que el problema és sempre el mateix pels municipis: s’ha
de gestionar la manca de recursos de la millor manera possible.
Hem vist moltes actuacions de l’Alcaldia i el felicita per les gestions amb els agents
rurals. Agraeix la informació que s’ha facilitat al Ple des de l’equip de govern i
demana:
- Si es possible que la festa de la comarca es faci a l’interior perquè l’octubre ja fa
fred per fer la festa a la plaça Coberta.
- Si està prevista la visita de la consellera d’Ensenyament perquè no sabem res de
la construcció de la nova l’escola.
- Com ha quedat el Patronat de l’Hospital. L’alcalde és el president ?
- Quin paper te actualment l’Ajuntament a Ripollès Desenvolupament i a Terra de
Comtes. Fins ara teníem una vicepresidència.
- Quina previsió tenim de pavimentació de la Ctra. de Gombrèn prevista a principis
d’any i no s’ha fet.

L’alcalde respon l’Ajuntament estava predisposat a oferir la Sala Diagonal però les
entitats van optar per la Plaça coberta.
La consellera d’Ensenyament manté el compromís de visitar Campdevànol i visitar
els terrenys de la futura escola.
Les obres de l’escola són una prioritat pel govern de la Generalitat. Per això és
d’agrair a la consellera que s’hagi licitat la redacció del projecte.
No obstant ens esperen dos anys difícils per poder començar a construir l’escola.
Del Patronat de l’Hospital la prioritat de l’Alcaldia és despolititzar l’òrgan
progressivament. En el Patronat s’ha de treballar amb calma i dins la normalitat.
S’ha d’evitar el conflicte permanent que es va donar l’anterior legislatura.
Es van fer eleccions i la Presidència va quedar a disposició dels membres. Es va
renovar el càrrec del Sr. Jaume Vilarrasa i l’alcalde de Campdevànol té una
vicepresidència.
El càrrec de president ha de ser imparcial i apolític resultant de l’elecció dels vuit
patrons. No és decisió exclusiva de Campdevànol.
La voluntat de l’alcalde es va manifestar en l’increment de la presència de
campdevanolencs al Patronat. Per aquest motiu es va denegar l’ingrés de l’alcalde
de Ripoll.
A Ripollès Desenvolupament ens trobem en una situació complexa per les
retallades. El Sr. soler actua de coordinador i l’alcalde assisteix a totes les reunions.
La pavimentació de la Ctra. de Gombrèn es va tractar a la reunió amb el Sr.
Gorgorió. Ens va explicar que estan a l’espera de consignació per executar
l’actuació prevista. Campdevànol va apretar igual que d’altres alcaldes afectats.
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La Sra. López replica que el tema del Patronat el més important és que hi hagi
legitimitat al darrera dels patrons. En aquest sentit lamenta que l’alcalde de Ripoll
no hagi entrat a formar part perquè està més legitimat que d’altres membres.
Demana si tenen pensat parlar amb els actuals membres del Patronat de Cultura
per decidir la nova composició.
L’alcalde respon que s’ha de respectar els membres del Patronat de l’Hospital que
tenen la durada que marquen els Estatuts i que li mereixen tots els respectes. Pel
que fa Ripoll, ja està representat pel president del Consell Comarcal del Ripollès
igual que la resta de municipis del Ripollès.
Pel que fa el Patronat de Cultura quan es renoven les corporacions cessen els
membres dels Patronats, segons els seus Estatuts. Actualment treballen la
proposta, s’ha de valorar la proposta i decidir què s’ha de fer.
Qui ha de decidir el tipus de Patronat és la regidora de Cultura i en tot cas serà
obert a tot el poble.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la
sessió quan són les 21:50 del vespre.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

