ACTA NÚM. 14/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

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

Absents:

A les 20:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió extraordinària convocada en legal
forma, primera convocatòria.

Cap

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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
Aprovació de la Constitució del Consell de Poble de Campdevànol
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació
per al projecte “Pedalant cap al futur” d’atenció educativa a l’alumnat
d’educació secundària del municipi, al segon cicle de l’ESO de l’INS Abat
Oliba de Ripoll
Aprovació de la constitució del Comitè d’Avaluació i Seguiment del
projecte d’intervenció integral al nucli original a Campdevànol
Nomenament de la Comissió Gestora del Servei Públic de la Ràdio
Municipal de Campdevànol
Mocions dels Grups Municipals
Informació de l’Equip de Govern
Precs, preguntes i mocions

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a
l’ordre del dia:

1

1. Aprovació actes sessions anteriors.
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 12 de la sessió de Ple ordinària de 29-102010 i l’Acta núm. 13 de la sessió extraordinària i urgent del sorteig de les
eleccions autonòmiques de 2010.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació, sense cap esmena.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
02/07/10
21/09/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
21/10/10
22/10/10
22/10/10
24/10/10
24/10/10
25/10/10
26/10/10
26/10/10
26/10/10
26/10/10
27/10/10
27/10/10
28/10/10
28/10/10
29/10/10
02/11/10
02/11/10
03/11/10
03/11/10
03/11/10
03/11/10

Sol·licitud subvenció per a l’actuació Reforma de la piscina a l’aire lliure.
Concessió placa gual a l’immoble situat al carrer del reguer 23 baixos, sol·licitada pel
Sr. Ramon Ravés Clusells.
Aprovació al·legació escombraries presentada pel Sr. Juan Genis Llagostera.
Exempcions i bonificacions aigua i escombraries proposats per la treballadora social.
Concessió llicència obres a Àrids Manlleu, SA pel dragat de la presa de Molinou.
Concessió llicència obres a la Sra. Mercè Casamira Camps per arranjament façana al
carrer Indústria 1.
Concessió llicència obres a la Sra. Juana Corraliza Rivas per canvi paviment i enrajolat
de cuina i bany al carrer sant Llorenç 7 2 2.
Concessió llicència obres al Sr. Joan Baptista Martínez Cadenas, per fer una petita rasa
per instal·lació gas al carrer Sant Jordi, 18.
Devolució fiança a Lersa Electricitat SL, per obertura de rasa al carrer Prol. Gala 13.
Concessió llicència obres al Sr. Josep Guillamet Martí col·locació parquet i canvi
fusteries interiors al carrer Mestre Villaró, 3 1.
Anul·lació liquidació escombraries comercials de la finca del carrer Raval, 2.
Acord exempció impost vehicles a la Sra. Anna M. Espelt Puigcercòs.
Bonificació llicència obres al Sr. Ramon Corominas Viñas.
Concessió llicència obres per arrebossar i pavimentar garatge al carrer Riu 1 al Sr.
Francisco Alarcón Carrillo.
Arxiu expedient protecció legalitat urbanística i concessió llicència obres al Sr.
Francisco López per substitució fusteries exteriors al carrer Diagonal 3 3 2.
Reconeixement de trienni al treballador Francisco Motos Martínez.
Gratificacions i productivitat nòmina octubre 2010.
Requeriment per subsanació sol·licitud llicència obres a la Sra. Anna M Roma Vilanova.
Aprovació liquidació ocupació via pública i retirada de vehicle a la Sra. Teresa Dos
Anjos Rodríguez.
Aprovació liquidació ocupació via pública al Sr. Josep Campos Compaño.
Resolució sobre al·legacions escombraries motivada per un canvi de nom d’una
propietat.
Resolució sobre al·legacions escombraries motivada per un canvi de nom d’una
propietat.
Canvi nom nínxols a favor de Manuela Bermúdez Páez.
Aprovació relació de factures juliol 2010.
Resolució sobre al·legació tinença de gossos a favor de la Sra. Rosina Falcó Orri.
Ampliació termini sol·licitud llicència ambiental activitat fabricació productes matèries
plàstiques amb emplaçament al Pol. Industrial Molinou, 6.
Concessió a Papelera del Freser, SA llicència ambiental per a la legalització de la
central hidroelèctrica amb emplaçament a la N 152, Km 113,2.
Convocatòria Ple extraordinari i urgent.
Ampliació termini sol·licitud llicència ambiental activitat de serralleria amb
emplaçament al Pol. Industrial Molinou.
Autorització ús privatiu sala núm. 2 del centre cívic a Gestió i Serveis Mèdics SL. Per a
la realització de cursos formatius en matèria de riscos laborals.
Autorització utilització sala Molí al Sr. Pau Elias per a exposició durant les festes
nadalenques.
Autorització utilització sales Diagonal i Auditori del centre cívic al grup de Teatre
d’Entitats per a la representació i assajos d’una obra.
Autorització utilització sala Polivalent del centre cívic a l’AAVV del barri de l’Estació per
a celebració assemblea general.
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03/11/10
03/11/10
03/11/10
03/11/10
03/11/10
03/11/10
03/11/10
04/11/10
04/11/10
04/10/10
04/11/10
04/11/10
04/11/10
05/11/10
05/11/10
05/11/10
05/11/10
05/11/10
05/11/10
05/11/10
08/11/10
08/11/10
08/11/10
09/11/10
09/11/10
09/11/10
10/11/10
11/11/10
12/11/10
12/11/10
12/11/10
15/11/10
15/11/10
15/11/10
16/11/10
16/11/10
16/11/10
16/11/10
17/11/10

Autorització utilització sala núm. 2 del centre cívic a la Sra. Carme Blasco per a donar
classes de guitarra.
Autorització utilització sala Auditori del centre cívic a la Fundació Hospital de
Campdevànol per a exposició.
Autorització utilització sala Auditori del centre cívic a l’AAVV del barri de l’Estació amb
motiu concurs de fotografia.
Ampliació termini legalització activitat hidroelèctrica propietat de Neida SL.
Concessió autorització sanitària de funcionament per a l’activitat de menjars preparats
del bar “Taverna Vandali”.
Autorització transmissió llicència d’activitat servei d’ambulàncies.
Canvi nom nínxol a favor de Pere Camprubí Serrat.
Concessió llicència obres al Sr. Leandro Colom Corcoy per rehabilitació entrada
principal a la ctra. Vistalegre 12.
Concessió llicència obres a la Sra. Roser Vigueras Casals per substitució fusteries
exteriors a la ctra. Vistalegre 10.
Concessió llicència obres a la Sra. M Angels Monclús Vidal per arranjament coberta al
carrer Reguer 7.
Concessió llicència obres a la Sra. Josefa Casas Gumí per picat i arrebossat de façana
al barri de la Creu 4.
Modificació de pressupost per a generació de crèdit (6-2010).
4 relació/2010 de denúncies municipals.
Ajuts per estudis fills dels treballadors.
Resolució sobre al·legació tinença de gossos presentada pel Sr. Pere Balsach Huguet.
Reclamació sobre impost de vehicles presentada pel Sr. Josep Magnet Bruch.
Concessió de gual pel local destinat a garatge situat al carrer sant Llorenç 7 baixos, al
Sr. Francisco Guix Puig.
Acord exempció impost de vehicles presentada per la Sra. Remei Cabello Pérez.
Aprovació certificació obra núm. 3 construcció piscina municipal.
Adjudicació contractació obres complementàries piscina municipal per procediment
negociat a l’empresa COEMPCO SA.
Arxiu expedient requeriment neteja vegetació tanca delimitació finca carrer Teuleria 2.
Ordre execució per neteja i condicionament de terreny al barri de la Creu 14 titularitat
de Xavier Guitart Castillo.
Caducitat lloguer nínxol 865, pis 1 via de sant Ramon a nom de Ramon Borrull
Colomer.
Emplaçament interessats i sol·licitud defensa jurídica recurs contenciós administratiu
núm. 345/2010.
Donar per complimentat el tràmit d’activitat de botiga d’electrodomèstics amb
emplaçament al carrer Major 17.
Donar per complimentat el tràmit d’activitat de central hidroelèctrica amb
emplaçament a “EL Martinet”.
Modificació del Pressupost exercici del 2010 per transferència de Crèdit (7/2010).
Incoació expedient protecció de la legalitat urbanística amb motiu del canvi d’ús del
local situat al carrer Raval 17 entresòl sense llicència urbanística propietat del Sr.
Carles Espinosa Cacho.
Contractació de dos treballadors per al pla d’ocupació Digitalització documentació
municipal.
Resolució sobre al·legacions d’escombraries a nom de DOC LLUR 2000, SL.
Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment condicions llicència
activitat de magatzem al carrer Diagonal 3 quin titular és Manuel Quero Mengual.
Contractació de dos treballadors pel al pla d’ocupació Arranjament vestuaris del pavelló
i altres.
Concessió nínxol núm. 240 pis 3 via Ntra. Sra. Del Roser a la Sra. Ascensión Pestaña
Rodríguez.
Imposició multa coercitiva per tercer incompliment ordre execució arranjament
estructura balcons edifici carrer Freser 10 a Nou Promotora, SA.
Imposició multes coercitives per segon incompliment ordre de legalització activitat que
s’executa al carrer Pompeu Fabra 6, quin titular és Xada Eines del Ter, SL.
Resolució escombraries comercials a M. José Holguera Garcia.
Resolució escombraries comercials a Dolores Hermoso Saborido.
Sol·licitud subvenció a ICAEN per a la instal·lació d’aprofitaments de biomassa llenyosa
per a usos tèrmics per a la piscina municipal.
Autorització ús privatiu sala Diagonal al col·legi Pirineu per a la celebració de sant
Cecília.
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17/11/10
17/11/10
18/11/10
18/11/10
23/11/10
23/11/10
23/11/10
23/11/10
23/11/10
23/11/10
24/11/10
24/11/10
25/11/10
25/11/10
26/11/10
26/11/10
26/11/10
29/11/10
29/11/10
29/11/10
29/11/10
29/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
30/11/10
02/12/10
02/12/10
02/12/10
02/12/10
02/12/10
02/12/10
02/12/10
10/12/10

Canvi de nom nínxol a favor de José Tubau Vilanova.
Concessió bestreta de retribucions de 50€ al Sr. Francisco Teixidor Boada.
Sol·licitud subvenció Diputació Girona per a la realització del Procés participatiu per
incorporar criteris ciutadans en la definició del pressupost municipal del 2011.
Desestimar al·legació devolució rebuts tinença gossos a nom de Josep Turrats Masdeu.
Concessió autorització sanitària de funcionament per a activitat de menjars preparats
del bar Plaça.
Concessió llicència obres al Sr. Josep L. Chueca López per a construcció centre
telecomunicacions i tecnologies de la informació situat al Cubilàs.
Concessió llicència obres a la Sra. Carme Padrós Adam per a substitució coberta edifici
barri de la Creu 28.
Autorització transmissió llicència activitat centre de logopèdia a favor de Sheila Puos
Casals.
Concessió llicència obres a la Sra. Roser Caballero Martínez per canviar armaris i rajola
cuina a l’av. Barcelona 11.
Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a la
redacció del projecte de reforç de l’estructura resultant de l’obra enderroc parcial
habitatge carrer Damià de la Farga, 7.
Aprovació concertació operació de crèdit.
Aprovació relació de factures agost 2010.
Aprovació certificació obres núm. 1 obres complementàries piscina municipal.
Esmena errada Resolució alcaldia de 23 de novembre de 2010, de concessió de
llicència urbanística per construcció d’un centre de telecomunicacions.
Requeriment per subsanació deficiències obres Projecte arranjament zona verda barri
del Roser.
Aprovació certificació núm. 1 obra Projecte urbanització de l’àmbit de Cal Ribalaigua.
Aprovació 5 relació del 2010 de denúncies municipals.
Ordre execució reparació humitats façana edifici carrer Girona 10 de titularitat de la
Sra. Sílvia Almar Mir.
Gratificacions i productivitat nòmina novembre 2010.
Reconeixement trienni antiguitat al Sr. Miquel Saña Saña.
Reconeixement trienni antiguitat al Sr. Jaime Caballero Ruiz
Reconeixement trienni antiguitat a la Sra. M. Jesús González Quero
Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a la
definició i dinamització programa participatiu Pla d’intervenció integral del nucli original
de Campdevànol.
Concessió llicència obres al Sr. Moisès Vital Porras, per a canviar el marc de la porta
d’accés al local situat al carrer Pompeu Fabra, 7, baixos.
Concessió llicència obres a la Sra. Ramona Estivill Pons, per arranjar la tanca del jardí
situat a la Ctra. Vistalegre 18.
Concessió llicència obres al Sr. Josep Guillamet Martí, per a refer tanca al carrer Costa
Pubilla, 3.
Concessió llicència obres a Gas Natural Distribución SDG, SA, per a obertura de cata
sobre vorera al carrer Riu, 32.
Concessió llicència obres al Sr. Miquel Coromina Farrés per arranjament coberta a l’av.
de Montserrat, 9.
Concessió llicència obres a la Caixa, per instal·lació caixer automàtic a la Pl. Anselm
Clavé 3 baixos.
Concessió llicència obres a la Sra. Pili Pulido Chamorro, per arranjament coberta al
carrer sant Cristòfol 1.
Arxiu sol·licitud llicència obres execució de rasa per escomesa d’aigua a Camp Garbí.
Baixa per caducitat inscripció padronal Fàtima Oulidi.
Baixa per caducitat inscripció padronal Irina Spitsyna.
Baixa per caducitat inscripció padronal Mostafa Bakhil.
Baixa per caducitat inscripció padronal Janneth L Jaramillo Ortega.
Baixa per caducitat inscripció padronal Mohamad Majed Alalaham.
Baixa per caducitat inscripció padronal Sacko Mahamadou.
Reconeixement trienni antiguitat a Maria Carme Castelló Gómez.

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
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Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local núms. 20 i 21, celebrades en dates 21 d’octubre i 4 de novembre de
2010.
El Sr. Serrador fa esment que no es van adjuntar les actes amb la resta de
proposta tal i com és costum.
L’alcaldessa proposa que es deixi sobre la taula per donar compte al proper Ple.
4. Aprovació de la Constitució del Consell de Poble de Campdevànol
Vist que el Reglament del Consell de Poble de Campdevànol publicat al BOP de
Girona núm. 120 de 23 de juny de 2010 preveu la composició d’entre 15 i 30
membres:
- Presidència: Alcaldia
- Vicepresidència: Un representant del grup de l’oposició
- Secretari: el de la corporació o persona a qui delegui
- Membres:
a) Entitats
b) Sectors econòmics
c) Col·lectius
d) Àmbits d’interès
Vist el procés públic de convocatòria dels membres del Consell de Poble que va
finalitzat el 22 d’octubre de 2010;
Vista la relació d’interessats a formar-ne part
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Nomenar els membres del Consell de Poble següents:
Entitats esportives (3):
- Ramón Revés (Club Bàsquet Campdevànol)
- Loli Hermoso (Gimnàs Campdevànol)
- Ricard Morera (Club tennis Campdevànol)
Entitats juvenils (1):
- Albert Calzada (Cau dels Vàndals)
Entitats culturals (6):
- Lluís López (Cercle Campdevanolenc)
- Núria Pujol (Ass. de dones Campdevànol)
- Guadalupe Garlito (Ass. de dones Campdevànol)
- Christina Fonts (Ass. de dones Campdevànol)
- Jesús del Pozo (Comissió de pastorets de Ripoll)
- Francesc Losilla (Cercle Campdevanolenc)
Dona (1):
- Anna Ma. Espelt (Fundació Oncolliga de Girona)
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Sector terciari (4):
- Josep Moré (Pre-jubilat banca)
- Mariona Baraldés (Unió de botiguers)
- Maria Costa (Hotel Sèquia Molinar)
- Maria Vila (Unió de botiguers)
Món rural (1):
- Jose Palomo (Soc. Caça Campdevànol)
Món sanitari (1):
- Fcesc. Xavier Puig (Unió botiguers i Amics de la Processò)
Joves (2):
- Víctor Barranqueras
- Albert Martínez (Cau dels Vàndals)
Àmbits d'interés (1):
- Josep Ma. Adam (Arquitecte)
* Pendent de confirmar:
Gent gran (2):
Conxita Pous
Mercé Capdevila
2. Notificar-ho als interessats que consten a l’expedient per a la seva deguda
constància
L’alcaldessa explica abastament la proposta:
Quedaria constituït el Consell de Poble amb la presidència i vicepresidència
establertes pel Reglament
Queden pendents de confirmar dues persones que representen l’àmbit de la gent
gran.
Fa esment que el Sr. Puig representa el sector sanitari com a titular d’una farmàcia.
Aquesta composició s’ha fet desprès del període d’informació pública obert per tal
de que hom es pogués presentar.
El Sr. Manso declara que ells van votar a favor del Reglament desprès de pactar
que seria un òrgan no polititzat. Tot i les reserves sobre el fons perquè qui
representa el poble són els regidors.
Si bé és cert que s’ha obert un període públic de candidats i que s’ha presentat la
gent voluntàriament, el fet incontestable és que alguns membres estan clarament
polititzades. Això sense ànim de que aquestes persones no es puguin presentar.
Però el fet és que aquestes persones no donaran el seu punt de vista sinó el del
partit del qual formen part.
Volen fer una proposta: convindria ajornar la constitució fins el Ple del generi obrir
un altre procés obert per conformar al Consell de Poble a la vista que no s’han
cobert totes les places i que al seu entendre alguns dels membre que el conformen
no són representatius de la ciutadania de Campdevànol.
Cas contrari i a al vista dels membres que el conformen hauran de votar en contra.
L’alcaldessa respon:
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L’Alcaldia no és qui per decidir quina de les persones que s’ha presentat és o no
adequada o no; o respon de manera adequada a la representativitat del poble que
té el grup de CIU. No s’ha qüestionat cap membre, per incompliment dels requisits
establerts pel Reglament, per ser exclosa del Consell de Poble.
Lamenta profundament les declaracions del Sr. Manso que li semblen increïbles. Es
pregunta si el que vol el grup de CIU és nomenar els membres del Consell de Poble
al seu gust.
El que s’ha de fer és no entrar en polèmica i no voler manipular el Consell de Poble
abans que estigui constituït.
Ha de dir que en el procés de constitució del Consell de Poble no s’ha qüestionat
cap veí de Campdevànol per ser exclòs per incompliment del Reglament. El resultat
ha sigut una completa representació de tots els àmbits previstos. La gent que no
complia els requisits ja ha estat exclosa. Hi ha més gent de la prevista.
Per tot això no pot compartir la proposta del grup de CIU de deixar l’acord sobre la
taula.
El Sr. Ferran Martínez afegeix que li sembla increïble la declaració del grup de CIU:
li demana si és prou valent que li digui a les persones que s’han presentat, que
estan polititzades i no poden formar part del Consell de Poble. Les entitats del poble
estan representades i no es pot dir que estiguin polititzades. Sembla que les
reunions que hem fet amb CIU no han servit per res.
Hi ha entitats que s’han repartit la representació, d’altres que no han volgut
presentar-se perquè tenen prou feina.
En qualsevol cas, que el grup de CIU digui la darrera setmana d’haver llegit la
composició que no li sembla bé els membres del Consell de Poble perquè està
polititzat li sembla increïble.
El Sr. Manso aclareix que una de les persones proposades com a membre era
secretari d’organització del PSC de Campdevànol fins fa deu o quinze dies. Farà
entrar per registre la data d’impressió de la pàgina web del PSC on consta aquest
fet. Això és polititzar el Consell de Poble. CIU no ho ha fet.
L’alcaldessa respon que el veí al·ludit no representa cap organització política. El veí
esmentat es troba en aquesta sala i va deixar la seva representació per poder
formar part del Consell de Poble. Compleix els requisits per formar part del Consell
de Poble conforme el seu Reglament.
El Ple APROVA la proposta per MAJORIA ABSOLUTA, amb sis vots a favor
(equip de govern format per PSC-ICV-GRUP NO ADSCRIT) i cinc en contra
(grup de CIU) dels onze membres assistents dels onze que de Dret formen la
Corporació.
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació
per al projecte “Pedalant cap al futur” d’atenció educativa a l’alumnat
d’educació secundària del municipi, al segon cicle de l’ESO de l’INS Abat
Oliba de Ripoll
Atès l'article 17, apartat 1 del Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, estableix que
els projectes curriculars que elaborin els centres hauran de ser prou flexibles per
permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes
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d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, per tal que es pugui donar ple
compliment als principis d'integració i individualització.
Atès que l'article 6.6 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció
educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials, preveu que per tal de
garantir l'atenció educativa necessària a l'alumnat en edat d'ensenyament
obligatori, amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi
escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria, el
Departament d’Educació
podrà establir convenis amb altres administracions,
institucions i entitats sense ànim de lucre per a la realització d'activitats educatives
específiques, com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies del
centre docent.
Atès que l’Institut Abat Oliba de Ripoll ha elaborat el seu projecte d’atenció a la
diversitat, amb una oferta formativa adreçada als alumnes del segon cicle de l’ESO,
amb el nom de “Pedalant cap al futur”. L’objecte principal d’aquest projecte és
donar suport als alumnes de segon cicle de l’educació secundària obligatòria que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme
acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i
adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i
laboral.
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol, és conscient que hi ha alumnes amb
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència
de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’INS Abat Oliba col·laborant en
el projecte “Pedalant cap al futur”, per tal de donar una resposta a les necessitats
educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva
integració escolar, social i laboral.
Vist que l'Ajuntament de Campdevànol disposa de recursos educatius per a
col·laborar en la formació d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre
una escolaritat plenament normalitzada.
Atès que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Campdevànol
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Vista la minuta de conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per al
projecte “Pedalant cap al futur” d’atenció educativa a l’alumnat d’educació
secundària del municipi, al segon cicle de l’ESO de l’INS Abat Oliba de Ripoll
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació
per al projecte “Pedalant cap al futur” d’atenció educativa a l’alumnat d’educació
secundària del municipi, al segon cicle de l’ESO de l’INS Abat Oliba de Ripoll en tots
els seus termes.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
del conveni i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució d’aquest
acord.
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3. Trametre aquesta acord al Departament d’Educació per tal de formalitzar la
signatura del conveni.
El Sr. Martínez explica la proposta:
Es tracta d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament que afecta els alumnes
de per 3r. i 4t. d’ESO de l’IES Abat Oliba de Ripoll.
L’Ajuntament només col·labora deixant que facin pràctiques d’estudi dins l’àmbit
dels serveis municipals: Llar d’Infants, Brigada i Oficines.
Aquestes pràctiques no suposen cap cost per l’Ajuntament i els alumnes tenen una
tutora que és la responsable del seu control i seguiment.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Aprovació de la constitució de la Comissió Municipal de Seguiment del
projecte d’intervenció integral al nucli original a Campdevànol
Vist que el conveni de col·laboració amb el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques per al desenvolupament del projecte d’intervenció integral al nucli
original de Campdevànol preveu la constitució d’un Comitè d’Avaluació i seguiment
de conformitat a l’article 18 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen atenció especial;
Atès que el consistori ha de designar cinc representants per formar part del futur
Comitè, es considera adient que es constitueixi una Comissió de Seguiment dins el
marc organitzatiu de l’Ajuntament;
Atès que l’article 48 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya preveu la
possibilitat de complementar l’organització municipal en comissions d’estudi,
informe o consulta.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
ÚNIC. Nomenar els membres de la Comissió Municipal de Seguiment del projecte
d’intervenció integral al nucli original de Campdevànol següents:
Cinc representants de l’Ajuntament que reflecteixen la diferent representació
política al consistori.
Actualment:
Presidència: Alcaldia,
4 Vocals representants dels grups del PSC, IC-V, No Adscrit i CIU
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta de fer el seguiment polític de la Llei de Barris a part de la Comissió
Tècnica de Seguiment prevista per la Llei. Per això hi ha un representant de tots els
grups.
El Sr. Manso esmenta que el grup de CIU hauria de tenir dos representants per ser
una representació proporcional al Plenari.
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L’alcaldessa respon que no es tracta d’un òrgan que hagi de prendre decisions o
votar. Només ha de fer el seguiment del desenvolupament tal i com va fer la
Comissió del POUM.
A més l’assistència no queda tancada i està oberta a tots els regidors de
l’Ajuntament.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
7. Nomenament de la Comissió Gestora del Servei Públic de la Ràdio
Municipal de Campdevànol
L’alcaldessa demana deixar la proposta sobre la taula a petició d’un regidor del grup
de govern per tal d’estudiar quina és la millor fórmula de continuar amb la Ràdio
Municipal.
El Sr. Serrador comenta que la Ràdio funciona bé i hem de fer els possibles per tal
que continuï.
La proposta es deixa sobre la taula per unanimitat dels onze membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació.
8. Mocions dels Grups Municipals
No n’hi ha
9. Informació de l’Equip de Govern
El Sr. Perearnau explica que s’ha signat un conveni amb Dipsalut per a l’adequació
dels vestidors i el gimnàs del pavelló. Ens atorguen un ajut de vint mil euros al
2010 i vint mil euros al 2011. Això suposa més del 80% del cost de l’actuació que
és molt necessària per a les instal·lacions del Pavelló Mercè Guix.
També fa saber que el dia 31 de desembre, a les 17:00 hores, està prevista la
primera Sant Silvestre de muntanya de Campdevànol. Les altres dues que es fan a
la comarca són per carretera.
La organitza l’Associació Esportiva Sant Grau formada per jovent del poble amb el
suport de l’Ajuntament que per la retallada del pressupost municipal serà força
ajustada.
La inscripció serà de 5 euros. Hi haurà una bossa de regal a tots els participants i
els premis seran d’una copa pels tres primers com a molt.
L’alcaldessa explica:
Que el vigilant interí del pavelló municipal va plegar de la feina. Per cobrir la plaça
es va optar per aprofitar un Pla d’Ocupació de sis mesos i estalviar despeses de
personal. El nou vigilant també farà tasques de manteniment de les instal·lacions.
El Centre Cívic comptarà a partir del gener amb un sistema d’accés controlat amb
empremta digital. Això ha estat possible per una proposta de participació com
entitat pilot en la implantació del sistema que ens resultat molt avantatjosa. A part,
hi convenia tenir més control als accessos al Centre.
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S’ha fet gestions amb resultat satisfactori amb transports de la Generalitat de
Catalunya per tal d’abaratir el cost del bitllet urbà. El normal passa de 0,80 € a
0,60 €. A Pernau i Molinou passa a ser de 0,30 € per tothom. També poden accedir
a aquesta tarifa reduïda els pensionistes i disminuïts a partir del 33% que ho
demanin a l’Ajuntament amb un carnet especial que els farem a l’Ajuntament.
Aquesta actuació s’ha fet per la demanda de veïns amb mobilitat reduïda que han
d’anar al CAP o al Centre Cívic i pot ajudar a descongestionar el centre urbà de
vehicles.
Hem rebut resposta del Servei Català de Trànsit sobre la petició d’instal·lar un radar
a l’entrada sud del poble. Ens diuen que ho tindran en compte i ens feliciten per la
iniciativa en la millora de la seguretat de la circulació.
Pel que fa les obres que tenim en execució:
- Al Camí del Castell es millora el ferm amb la retirada del formigó malmès i la
col·locació d’una nova capa. Es fa des de la carretera fins el trencant on hi ha les
bústies i es dona pas alternatiu pel camí de camp de futbol.
Aquesta actuació forma part de les millores de l’obra del dipòsit de Vistalegre.
- L’enllumenat del Roser l’executa la Brigada municipal. S’ha endarrerit per la
nevada però està previst que s’acabin aviat.
- La urbanització de cal Ribalaigua hi ha el 58% executat i s’ha pogut justificar la
subvenció de PTOP de 150.000 €.
- Del projecte de les Noves Escoles, GISA ha encarregat el projecte.
Avui han vingut tècnics de GISA i d’Educació i han visitat les actuals Escoles:
hauran de fer obres per adequar els espais de cara el proper curs amb envans
divisoris d’aules existents o habilitant noves zones com aules.
10. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Salamó demana com està el pressupost de 2011 que no s’ha passat al Ple
d’avui i el POUM que ja hauria d’estar fet el text refós. Sembla que ja no hagi presa
per aprovar-lo però hi ha veïns que demanem com està i com es resoldrà el tema
de l’Herand i el camí de la Creu.
La Sra. Portabella demana pel nou projecte de les Noves Escoles: quantes línies
preveu i si ja hi ha partida pressupostària a la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Manso reitera la seva crítica pel fet que cada cop hi ha menys llums de Nadal
al poble. Considera que els nens no tenen cap culpa de la crisi i han de poder
gaudir el Nadal amb una bona il·luminació.
A part, s’ha fet esment de visites de diferents departament i no s’ha convidat el seu
grup.
El Sr. Serrador, tot i que ja ha demanat explicacions anteriorment, fa esment que
alguns veïns li han comentat el fet que per vigilant del pavelló que no haguem triat
la segona persona classificada a les proves de selecció que es van fer al seu dia.
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L’alcaldessa respon:
Al Sr. Serrador que la plaça del vigilant està vacant perquè les feines es poden suplir
amb un Pla d'Ocupació.
Al Sr. Manso: que les visites dels tècnics de les obres no són de caire institucional.
No obstant en pren nota per si és d’interès del grup de CIU assistir a visites
d’obres.
Pel que fa els llums de Nadal, a principis de legislatura vam fer una inversió de
3.000 € en lluminària. De cara al proper pressupost podem estudiar quina inversió
es podria fer.
El Sr. Serrador esmenta que hi ha carrers que si tenen llums de Nadal i altres no.
L’alcaldessa explica que hem posat llums al Carrer Major, Pl. Mainada, Pl. Clavé i
Barri de Sant Cristòfol a les arcades on esperem que s’aturin els Reis.
A la Sra. Portabella li demana poder donar-li una resposta per escrit perquè al dia
d’avui no ho sabem.
Al Sr. Salamó pel que fa el POUM al dia d’avui tenim propostes concretes per
complir les condicions de la CT Urbanisme. També hem iniciat reunions amb els
veïns per explicar-les. Ja ens hem assentat amb veïns de l’Herand i la Creu.
Pel que fa el pressupost de 2011, no està tancat i l’hem d’acabar d’ajustar per
aprovar-lo.
El Sr. Perearnau fa constar pel que fa el vigilant del pavelló que la voluntat era
agafar el següent de la llista resultant de les proves de selecció feta pels tècnics de
Secretaria. No obstant la possibilitat d’estalviar el cost laboral amb un Pla
d’Ocupació i que resulti gratuït no es va poder desestimar. Ell és el responsable del
treballador del pavelló i li sap greu per les altres persones. Quan passin els sis
mesos en tornaran a parlar.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:50 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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