ACTA NÚM. 14/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2009
Assistents

A

les

20:00

d’Actes
Presidència: Núria López Rodríguez

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

Roser Caballero Martínez

López i Rodríguez.

Ramon Perearnau Morera

La

Joaquim Serrador Rabaseda

celebració de la sessió ordinària

Jordi Salamó Serra

del

sota

reunió

la

presidència

Il·lma.
té

mes

per
d’abril,

Sra.

de

Núria

objecte

la

primera

Sr. Joan Manso Bosoms Laia convocatòria.
Briones Buixassa
Actua com a secretari el Sr. Josep
Ruiz i Muñoz.
Han excusat les seves assistències per motius de salut les regidores Sra. Eva
Martínez Cazorla i Sra. Montserrat Portabella Darnés.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació actes sessions anteriors.
Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Aprovació de la modificació del pressupost de 2009
Aprovació del Compte General de 2008
Aprovació de la renovació de la delegació de competències de gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals al Consell Comarcal del Ripollès i
al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès
Moció per donar suport a la petició del Consell Comarcal del Ripollès per
establir la seu de la futura Agrupació Europea de Cooperació Territorial
(AECT) de l’eurodistricte al Ripollès
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci Vies Verdes per
a la venda de material de promoció i divulgació de les vies verdes de
Girona. Aprovació dels preus públics derivats del conveni.
Adhesió de l’Ajuntament de Campdevànol al Dia Internacional contra la
violència envers les dones
Aprovació de la declaració de la Sra. Mercè Guix i Passola com a filla
predilecta de Campdevànol
Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions.
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1. Aprovació actes sessions anteriors.
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple ordinària de 22-10-2009 i l’acta
de la sessió extraordinària i urgent del dia 23-11-2009.
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
14/09/09
19/10/09

20/10/09
21/10/09

22/10/09

23/10/09

26/10/09

27/10/09

Aprovació relació factures maig 2009.
Aprovació pagament diferència factures consum elèctric llar d'infants a
construccions Casals Picas SL.
Concessió llicència activitat a Proyectos e Instalaciones Mongas, SL per
activitat de garatge a la Pl. Roser 54.
Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment ordre de
legalització activitat d'explotació ramadera amb emplaçament al Mas
Coronetes.
Canvi de nom nínxol a favor de Juan Pedro Ojeda Chacón.
Canvi de nom nínxol a favor de Josefina Casanova Bori.
Contractació d’una auxiliar administrativa per al Pla d’ocupació “Adaptació de
noves tecnologies de les bases de dades amb suport informàtic”.
Convocatòria Ple extraordinari pel dia 22 d’octubre de 2009.
Canvi de nom nínxol a favor de Carme Guitart Basagaña.
Sol·licitud al Dipsalut del Programa d'assessorament i suport tècnic a
polítiques municipals de protecció de la salut del Catàleg de Serveis de
Dipsalut.
Setena relació de denúncies municipals.
Concessió llicència obres al Sr. Joaquim Carbonés Comas de legalització
d'ampliació d'edifici industrial al camí de la Creu.
Arxiu expedient protecció legalitat urbanística i concessió llicència obres per
construcció d’un envà al garatge situat al carrer Prol. Gala 65, al Sr. Miquel
Navas Gallardo.
Atorgament llicència obres a Gas Natural Distribución SDG, SA per
connexions a la xarxa al carrer Indústria 9.
Concessió llicència obres a la Sra. Josefa Ortega Lechuga per arranjament de
la coberta situada al carrer Sant Jordi 17.
Concessió llicència obres al Sr. Jaume Tarré Capdevila per arranjament de la
coberta situada al carrer de la Fulla, 11.
Concessió llicència obres al Sr. Josep Serrador Rabaseda per arranjament de
la coberta edifici situat al carrer Roser 7.
Requeriment subsanació llicència obres per reforç estructura carrer Raval 21,
a la Sra. Maria Casadesús Arboix.
Concessió llicència parcel·lació parcel·la situada al passeig Cortaló 8 a
COMFORSA.
Requeriment a la Sra. Judith Cabrera Múrcia per subsanació sol·licitud
llicència activitat bar situat al carrer Puigmal, 4.
Requeriment al Sr. Pere Rosell Fluvià per legalització activitat de bar a la sala
Diagonal.
Requeriment al Sr. Antoni Figueras Bargalló per legalització activitat de bar al
pavelló poliesportiu municipal.
Requeriment al Sr. Antonio Giménez González per subsanació escrit de
denúncia sobre incompliment límits de sorolls al carrer Onze de setembre.
Desestimació recurs de reposició presentat pel Sr. Alfred Graugés Graells
contra Resolució de l’Alcaldia de data 12/08/09.
Inici expedient sancionador al Sr. Rafael Recio Riba per tenir gossos al seu
domicili que ocasionen molèsties als veïns.
Concessió llicència obres al Sr. Jordi Camps Pous i Verònica Hidalgo Bermejo
per construcció habitatge unifamiliar al carrer Batllia 9.
Requeriment a Inmocreu, SL per neteja de solar situat al Camí de la Creu.
Requeriment al Sr. Josep Cabaní Tuset per neteja vegetació tanca d’obra a la
Colònia Pernau.
Aprovació 3a relació liquidacions increment valor terrenys.
Sol·licitud subvenció a l’ICAEN per a la Instal·lació d’aprofitaments de
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27/10/09
28/10/09

30/10/09

02/11/09
04/110/2009

03/11/09
05/11/09

06/11/09

03/11/09

05/11/09
12/11/09
13/11/09
13/11/09

biomassa llenyosa per a usos tèrmics per a la piscina municipal.
Interposició recurs contenciós contra Resolució GAP/2607/2009 del
Departament de Governació i Administracions Públiques referent a l’emblema
de l’ajuntament.
Canvi de nom nínxol 71 a favor del Sr. Miquel Serrador Basagaña.
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la Redacció de projecte
tècnic per establir les directrius tècniques i constructives necessàries per
implantar energies renovables al pavelló municipal d’esports.
Concessió llicència 1a. ocupació a la Sra. Rosina Falcó Orri per 6 habitatges
unifamiliars situats al carrer Freser, 16.
Concessió llicència obres al Sr. Joan Cambres Corraliza per reforma interior
habitatge situat a la Pl. Estació 7 1 2.
Concessió llicència obres al Sr. José E Ferrera Muñoz per reforma interior
habitatge situat al passeig Jacint Verdaguer 2 4 1.
Requeriment al Sr. Ramon Corominas Viñas per subsanació sol·licitud
llicència obres construcció edificació amb destí a obrador al Mas les
Coromines.
Concessió llicència primera ocupació al Sr. Joan Caparrós Rodríguez per
l’habitatge situat a la Pujada de l’Església 4.
Sol·licitud de subvenció a l’ICAEN per a les Millores a l’enllumenat públic per
a l’estalvi i eficiència energètica al barri de sant Cristòfol de Campdevànol.
Bonificació del 100% de la quota de la llar d’infants municipals a alumnes en
situació socioeconòmiques desfavorides.
Concessió nínxol 1249 a la Sra. Emilia Duran González.
Autorització AAVV Barri Estació per a la utilització de la sala Molí amb motiu
del IV Concurs de fotografia.
Autorització utilització sala auditori Centre Cívic a Geseme Prevenció de
Riscos Laborals per a realitzar cursos formatius en el sector de la construcció.
Autorització AASS Dones el Roser de Campdevànol per utilització sala auditori
Centre Cívic amb motiu del dia en contra dels maltractaments de gènere.
Sol·licitud subvenció a l’ICAEN per a la Millora eficiència energètica de les
instal·lacions tèrmiques del edificis existents; Substitució caldera de gas per
una caldera de condensació a l’edifici de l’Ajuntament.
Requeriment documentació a Totcaravanes Ripollès, SL referent a sol·licitud
llicència ambiental activitat de pupil·latge de caravanes i autocaravanes amb
emplaçament a la Colònia Herand.
Requeriment de subsanació sol·licitud llicència activitat ramadera Mas
Coronetes al Sr. Miquel Coromina Farrés.
Requeriment legalització activitat industrial tèxtil al Sr. Jaume Amat Saval.
Contractació Sra. Rosa Cano Asencio per a cobrir baixa per malaltia de la Sra.
Rosa Sánchez Giménez
Imposició multes coercitives per incompliment ordre de reposició serveis
urbanístics a COVIDO 33 INMOBILIÀRIA SL.
Sol·licitud de subvenció a l’ICAEN per al projecte Implantació tecnologies
eficients emergents edifici pavelló municipal d’esports Mercè Guix.
Concessió de placa de gual al Sr. Baltasar Coch Caparrós pel local situat al
carrer Hortes 6.
Concessió de placa de gual a la Sra. Rosina Falcó Orri pel local situat al carrer
Freser 16.
Concessió de placa de gual a Pontarró SL pel local situat a la Ctra. Gombrèn
3.
Concessió exempció pagament impost vehicles tracció mecànica a la Sra. M
Rosa Domingo Pou.
Concessió devolució escombraries industrials a la Sra. Elisabet Freixer
Barcons.
Concessió devolució escombraries industrials a UTE RIPOLL PUIGCERDÀ.
Concessió ajut per estudis als fills dels treballadors.
Autorització sala auditori centre cívic a AAVV Barri Estació per a
celebració assemblea general.
Arxiu expedient requeriment per neteja vegetació tanca obra a la colònia
Pernau del titular Josep Cabaní Tuset.
Aprovació 5a relació del 2009 d’ocupació de via pública per obres.
Aprovació certificacions 3, 4 i última de l’obra Cobriment pista multiusos barri
de l’Estació de Campdevànol
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16/11/09
17/11/09

Concessió llicència obres per arranjament coberta edifici situat al carrer Sant
Jordi 19, al Sr. Antonio Ortega Ortega
Concessió llicència obres per substitució de banyera per plat de dutxa a
l’habitatge situat al carrer Major 3 2 1, al Sr. Joan López Roman.
Concessió llicència obres per canviar desaigües a l’edifici situat al carrer
Costa Pubilla 7, a la Sra. Francisca Ferres Planas.
Concessió llicència obres per a reforma de cuina i bany a l’edifici situat al
carrer Llevant 4 3 2, al Sr. Francisco Caro Porras.
Imposició sanció per infracció ordenança municipal tinença d’animals al Sr.
Rafael Recio Riba.
Aprovació inicial del Projecte per a la instal·lació de telecontrol i sensors al
sistema d’abastament de Campdevànol i la seva adequació al Decret
140/2003.
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a l’execució de les obres
contemplades al Projecte piscina municipal. Edifici polivalent l’Escorxador.

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 13 d’octubre i 2 de novembre de 2009.
El Ple en queda assabentat
4. Aprovació de la modificació del pressupost de 2009
Modificació del Pressupost de l’exercici del 2009 per transferència de
Crèdit Exp. núm.: 8/2009
Vist l’expedient de modificació del pressupost de la Corporació en vigor, per
transferència de crèdit entre partides, amb la finalitat de fer front a obligacions de
reconeguda necessitat i urgència, tal i com s'especifica a la memòria adjunta.
Vist l’informe de Secretaria Intervenció, es proposa:
1. Aprovar inicialment l'expedient 8/09 de modificació de crèdits en el pressupost de
l'entitat de l'exercici 2008, en els termes assenyalats anteriorment, restant el
pressupost definitiu segons el resum per capítols següent:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES:
Es proposa tramitar la modificació del Pressupost per transferències de crèdit entre
partides de diferent grup de funció que es detalla a continuació:
Les partides de despesa que es proposen incrementar són:
Partida

Concepte

Import
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43.221

Subministraments

8.500,00

51.221

Enllumenat públic

8.500,00

TOTAL

17.000,00

Les partides de despesa que es proposen disminuir són:
Partida

Explicació

Import

0.91301

Anualitats de préstecs

2.500,00

0.31000

Interessos de préstecs

7.000,00

75.22602 Edició de material turístic

4.500,00

75.22609 Activitats turístiques

3.000,00

TOTAL

17.000,00

2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant
anuncis en el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a l’objecte d’escoltar
reclamacions i suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en
el supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà acreditada degudament a l’expedient, amb certificat de
Secretaria.
L’alcaldessa explica la proposta: es tracta de moviments entre partides del
pressupost que per ser de diferent qualificació s’han d’aprovar pel Ple. El motiu és
l’encariment dels subministraments d’enllumenat, gas, i altres serveis corrents de
l’Ajuntament.
El Sr. Salamó explica que votaran a favor perquè està clar que la situació de crisi
de l’economia ens afecta a tots. En aquests moments les partides que reben
sempre són les més prescindibles: turisme i cultura.
No obstant vol esmentar que hi ha altres partides que s’ha de vigilar: la de
publicitat i propaganda per exemple. També la d’estudis i treballs tècnics s’ha de
retallar.
L’alcaldessa respon que a aquestes alçades del pressupost hi ha consignació a la
partida de Turisme que no es gastarà, no cal esgotar-la. Tota la inversió en
material turística de l’any passar enguany no cal tornar-ho a fer.
Això també ens ha passat en la consignació dels préstecs que hem pogut estalviar.
La idea és no deixar de fer res si tenim altres partides que ens permeten fer-ho.
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La consignació per publicitat i propaganda segons l’estat d’execució actual sembla
que s’hagi disparat però quan fem la liquidació podria ser que s’hagin imputat
despeses que no corresponen.
Tot i així l’equip de govern pren nota de la seva indicació per tal d’ajustar-se encara
més a les previsions de reducció de despesa prevista al Pla de Sanejament.
Pel que fa els treballs tècnics, és cert que el POUM ens ha incrementat la despesa
per estudis sobrevinguts (ampliació de l’estudi d’inundabilitat per indicació de
l’ACA). Però vol recordar que el Pla de Sanejament preveu la reducció del 30% de
la partida d’honoraris tècnics.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
5. Aprovació del Compte General de 2008
El Compte General de l’Ajuntament

de l’exercici 2008 ha estat informat

favorablement per la Comissió especial de Comptes de data 18-09-2009 i exposat
al públic mitjançant edicte de data 23-09-2009 i inserit en el BOP de Girona número
193 de 7-10-2009;
Durant el termini de quinze dies, més vuit dies, no s’ha produït cap reclamació,
reparament ni observació, amb la qual cosa i de conformitat a l’article 212 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte general de l’exercici 2008 de l’Ajuntament de Campdevànol
2. Retre el Compte general a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització
L’alcaldessa explica la proposta:
Vam aprovar la liquidació el mes de maig. El Compte General és la situació
econòmica de l’exercici de 2008 a 31-12-2008. S’ha exposat al públic pels terminis
que marca al Llei i no hi ha hagut cap al·legació. Correspon al Ple la seva aprovació.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació.
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6. Aprovació de la renovació de la delegació de competències de gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals
Atès que l’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van
assumir l’exercici de les competències delegades pels municipis del seu àmbit
territorial en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals a la
Diputació de Girona, que va cessar els seus serveis.
Atès que des de 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten el
servei de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la
recaptació d’altres tributs i ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei
de Recaptació Cerdanya - Ripollès.
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 8 de
maig de 2001, va aprovar la pròrroga de la delegació de competències en matèria
de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret
públic i l’addenda al conveni prèviament aprovat.
Atès que la Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès,
en les seves sessions de dates 6 d’octubre de 2000 i 30 de novembre de 2001 va
aprovar el contingut de l’addenda al contracte prèviament subscrit per a la
prestació del servei de recaptació de tributs locals i la pròrroga de la delegació de
competències en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i
altres ingressos de dret públic, d’acord amb el contingut de la referida addenda.
Que des d’aleshores s’han produït importants modificacions legislatives en l’àmbit
dels tributs locals i la seva gestió i és previsible que se’n produeixin més en el futur
proper, la qual cosa ha obligat, també, a la modernització, transformació i
adaptació dels medis personals i materials del Consorci que han permès reduir els
costos de gestió i recaptació que suportaven els ajuntaments, i s’obre la possibilitat
d’oferir més serveis als municipis.
Vista la minuta de “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals”, que s’adjunta al present acord.
A l’empara d’allò que disposen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret
legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
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s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
1. Renovar la delegació a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les facultats de
gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret
públic, d’acord amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i el seu annex que s’adjunten al
present acord, que en formen part integrant, i que s’aproven en la seva totalitat.
2. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat
Primer, al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat
pública creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
3. La renovació de la delegació de competències a la qual es fa referència als
apartats anteriors és per un termini de sis anys, a comptar des del dia 1 de gener
de 2010. Un cop finalitzat aquest termini, la delegació es prorrogarà tàcitament
d’any en any, a no ser que alguna de les parts revoqui de manera expressa aquesta
delegació, en la forma prevista al conveni.
4. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya - Ripollès la publicació de la renovació de la delegació acordada, d’acord
amb allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a l’alcaldessa presidenta
perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui signar quants documents
siguin necessaris per dur a terme els presents acords.
6. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes oportuns i per tal que donin compte del
compliment de l’encàrrec realitzat a l’apartat quart.
L’alcaldessa explica abastament el motiu de la proposta:
Al dia d’avui les opcions de gestió del servei de Recaptació de tributs municipals són
a través del Xaloc de la Diputació de Girona o a través del Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès, com fins ara.
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El Servei del Consorci funciona bé. Està a Ripoll i la seva proximitat fa més àgil i
eficient el servei. Bona prova és que l’any passat ens van permetre fraccionar la
recaptació de 2009 en tres períodes de cobrança i ens van ajudar a donar un millor
servei als veïns facilitant els pagaments en l’actual situació de crisi.
En una reunió d’Alcaldes es va plantejar donar un vot de confiança al Consorci amb
un compromís de permanència de sis anys de tots els ajuntaments per tal de
garantir la seva viabilitat. Tots els alcaldes i alcaldesses vam estar-hi d’acord.
En contrapartida s’han previst millores al servei per tots els municipis. Val a dir que
la

proposta

implantada

a

Campdevànol

l’any

2009

s’estendrà

a

la

resta

d’ajuntaments perquè s’ha constatat que facilita als veïns el compliment dels seus
deures tributaris:
El primer període de l’1 de febrer a l’1 d’abril: Vehicles i taxes
El segon període del 15 d’abril al 15 de juny: 50% IBI, escombraries domiciliàries.
El tercer període del 15 de setembre al 15 de novembre: 50% IBI, IAE,
escombraries industrials i comercials, altres taxes.
El Sr. Manso explica que estan d’acord amb la proposta. Recorda que el seu grup
CIU va presentar una moció que demanava el fraccionament i es va dir que no era
possible. Es congratula que l’Alcaldia acceptés la proposta i s’hagi estès a tota la
comarca.
L’alcaldessa recorda que la proposta de CIU de fraccionar en 12 rebuts era
totalment inviable i ho continua sent. La idea de fraccionar era bona i per això s’ha
pogut plasmar en el fraccionament en tres períodes anuals.
Vol agrair l’aportació del grup de CIU i la feina feta des de l’equip de govern que ha
permès aconseguir aquesta millora.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
7. Moció per donar suport a la petició del Consell Comarcal del Ripollès per
establir la seu de la futura agrupació europea de cooperació territorial
(AECT) de l’eurodistricte al Ripollès
Vista l’aprovació pel Ple del Consell Comarcal del dia 10 de novembre de 2009 de la
participació del Consell Comarcal del Ripollès com a membre adherit a la futura
Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) de l’Eurodistricte i de la
proposta d’establiment de la seu d’aquest ens al Ripollès, i que es transcriu a
continuació:
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“L’Espai Català Transfronterer, format per les comarques de la demarcació de
Girona i les comarques de la Catalunya Nord, configura un conjunt històric i
geogràfic coherent amb eixos econòmics complementaris. Aplega més d’1 milió
d’habitants en més de 450 municipis i té una extensió d’uns 10.000 km2.
El 19 de juny de 2006, la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus
Orientals varen signar a Perpinyà un acord marc de cooperació transfronterer, que
preveu una estreta col·laboració entre les dues institucions per construir un
veritable territori transfronterer de vida comuna. Un espai que es proposa
estructurar a través de la creació d’un Eurodistricte, un organisme de gestió
comuna a totes les institucions de la zona que potenciarà una construcció europea
de proximitat, a escala local i intercomarcal. El seu objectiu serà la potenciació,
vertebració i harmonització del conjunt dels territoris propers al límit de l’Estat
franco-espanyol.
En relació a aquest projecte, el vicepresident del Govern de la Generalitat de
Catalunya i el president del Consell General dels Pirineus Orientals varen trametre
una carta conjunta, de data 31 de juliol de 2009, per la qual ens requerien a fi de
pronunciar-nos sobre la modalitat de participació del Consell Comarcal del Ripollès
en aquest futur organisme, essent les dues modalitats possibles, la de membre
adherit o la de membre associat.
La nostra comarca té la voluntat de tenir un paper actiu dins d’aquest projecte i de
constituir l’enllaç entre les comarques de la Catalunya Nord, amb les quals ens
uneixen evidents vincles geogràfics i històrics, i les comarques gironines del
corredor mediterrani.
En el marc d’aquesta voluntat de participació activa i davant de la propera
constitució d’aquest organisme com a Agrupació Europea de Cooperació Territorial
(AECT), es creu convenient la participació en aquest futur organisme com a
membre adherit i oferim la possibilitat, davant de la necessitat de disposar d’una
seu al territorial, que aquest s’ubiqui a la nostra comarca i més concretament a
Ripoll.
Des del Consell Comarcal del Ripollès sol·licitem que es valori la possibilitat real
d’establir la seu de l’Eurodistricte a la població de Ripoll i, en cas que no sigui
possible, que es valorés la possibilitat d’establir una subseu des d’on tractar tots
aquells temes transfronterers que tinguin, alhora, un caràcter transpirinenc.
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Pensem que l’experiència del nostre territori en cooperació transpirinenca avala
aquesta petició: disposem de la connexió en comunicacions amb un corredor viari i
ferroviari potenciador de l’eix Barcelona-Tolosa; el Consell Comarcal del Ripollès ha
tingut un paper molt important en el desenvolupament i l’execució dels Interregs
“Del Puigmal al Canigó: Espai d’intercanvis turístics” i “Els camins de la nostra
identitat”. No cal oblidar, per altra banda, que la capital de la comarca, el municipi
de Ripoll, enguany celebra els 40 anys d’agermanament amb la vila francesa de
Prada de Conflent.
S’evidencia que la nostra relació amb la Catalunya Nord és contínua i el projecte de
l’Espai Català Transfronterer esdevé una oportunitat per reactivar l’economia de la
nostra comarca que està essent molt castigada per la crisi i, alhora, per engegar
una política d’ordenació territorial i desenvolupament local sostenible.
Volem continuar treballant aquesta cooperació des de la proximitat i des del
territori i que els temes transpirinencs es tractin des del corredor transpirinenc per
naturalesa i no des del corredor mediterrani, que si bé és transfronterer, queda
allunyat de les problemàtiques o temàtiques comunes que tenen els territoris
muntanyencs de banda i banda de la frontera.
D’acord amb l’exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de la Gestió, es proposa al plenari l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar la participació del Consell Comarcal del Ripollès en l’Eurodistricte
de l’Espai Català Transfronterer, el qual es preveu constituir en el futur com a
Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), en la modalitat de membre
adherit.
Segon. Proposar el municipi de Ripoll com a seu d’aquest futur organisme, pels
motius exposats.
Tercer. Subsidiàriament i pel cas que no s’acordés de conformitat amb el sol·licitat
a l’apartat Segon, es proposa el municipi de Ripoll com a subseu de la futura
Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), per tractar aquells temes
transfronterers que tinguin alhora un caràcter transpirinenc.
Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord a la Delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya a Girona, a la Casa de Perpinyà i al Consell General dels Pirineus
Orientals.”
Es proposa al plenari l’adopció dels acords següents:
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Primer.- Donar suport a la petició del Consell Comarcal del Ripollès d’establir la seu
de la futura Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) de l’Eurodistricte al
municipi de Ripoll
Segon.- Pel cas que no s’acordés l’establiment de la seu, donar suport a la petició
del Consell Comarcal del Ripollès d’establir una subseu de la futura Agrupació
Europea de Cooperació Territorial (AECT) de l’Eurodistricte per tractar aquells
temes transfronterers, que tinguin alhora un caràcter transpirinenc, al municipi de
Ripoll
Tercer.-

Notificar

l’acord

al

Consell

Comarcal

del

Ripollès,

per

a

l’efecte

corresponent.
L’alcaldessa explica la proposta.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci Vies Verdes per a
la venda de material de promoció i divulgació de les vies verdes de Girona.
Aprovació dels preus públics derivats del conveni.
Vista la proposta de conveni tramesa pel Consorci Vies Verdes de Girona per tal
d’oferir el material de divulgació de les vies verdes des de l’Ajuntament per tal de
complementar l’oferta turística pels usuaris de les vies verdes;
Atès que el lliurament del material als usuaris està subjecte al pagament del preu
públic fixat pel consorci;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci Vies Verdes per a la venda
de material de promoció i divulgació de les vies verdes de Girona.
2. Aprovar els preus per al públic i els preus per a les entitats col·laboradores
proposats pel Consorci:
- Guia del Consorci: 10 EUR/unitat
- DVD del Consorci: 10 EUR/unitat
3. Comunicar-ho al Consorci per a la seva deguda constància
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4. Tramitar la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics amb els
nous productes.
El Sr. Ferran Martínez explica la proposta.
Es tracta de donar difusió a les vies verdes de Girona amb la venda de material
consistent en la Guia de la Vies Verdes en format paper o DVD.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
9. Adhesió de l’Ajuntament de Campdevànol al Dia Internacional contra la
violència envers les dones
Vist que com cada any, l’ACM, juntament amb la Federació de municipis de
Catalunya, l’Institut Català de les Dones i les Diputacions, ens fa partícips del
Manifest contra la violència masclista en el marc de la commemoració del DIA
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE del proper 25 de novembre;
Aquest Manifest, consensuat entre totes les Administracions i Institucions, pretén
ser

una

crida

a

l’acció

de

les

mateixes

i

de

tota

la

ciutadania

contra

la violència contra les dones i s’emmarca en la Llei 5/2008 sobre El dret de les
dones a eradicar la violència masclista.
Pretén, a més, ser un element de reflexió, de reivindicació i de cohesió entre totes
les forces socials i institucionals per eliminar la xacra de la violència de la nostra
societat.
MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2009
Avui, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, les
institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i
els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de:
Maria del Mar, Meryem, Weiyu, Natasa, Maria Teresa, Nadia, Maria Robiria, Hilda,
Josefa i Reyes,
víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2009, femicidis que, any
rere any, ens mostren la terrible dimensió d’aquest problema. Segons declaracions
de les Nacions Unides, actualment podem afirmar que la violència contra les dones i
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llurs fills i filles s’ha convertit en una de les més clares manifestacions de vulneració
dels drets humans referents a la integritat física i moral, la dignitat, la salut i la
seguretat de les dones. Destrossa vides, fractura famílies i comunitats i és un
impediment per al ple desenvolupament econòmic, polític, social i cultural dels
pobles i ciutats del món.
A Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que
constitueix un gran pas en l’abordatge d’aquesta problemàtica, va ser aprovada per
unanimitat pel Parlament ara fa més d’un any. En aquests moments, el Govern de
la Generalitat, amb la col·laboració dels ens locals i supramunicipals, està realitzant
el desplegament reglamentari que ha de permetre la seva total implantació a tots
els territoris del nostre país.
Aquest marc legal aposta per posar les dones en el centre de les polítiques
públiques, per tal que aquestes siguin subjectes de drets i no només objectes de
protecció. Alhora, reconeix el caràcter estructural de la violència masclista, és a dir,
parteix de la premissa que es tracta d’ una problemàtica arrelada a les nostres
societats i lligada amb les formes de ser, de sentir-se i de relacionar-se de dones i
homes. Aquest reconeixement comporta, entre altres coses, actuar més enllà de la
violència que té lloc en la parella i la família. Així, la violència en l’àmbit laboral i en
l’àmbit sociocomunitari, com són les agressions sexuals, les mutilacions genitals
femenines, els matrimonis forçosos, o el tràfic i explotació sexual de dones i nenes,
entre d’altres, són també objecte d’atenció per part de les institucions catalanes,
les quals estem esmerçant tots els esforços i recursos al nostre abast per tal de ferhi front.
Però, l’èxit de totes les mesures que s’estan tirant endavant també exigeix el
compromís i la implicació de la societat civil, per tal d’avançar conjuntament i amb
contundència en l’eradicació de la violència masclista. Aquesta voluntat ha
d’impregnar tota la ciutadania i arrelar en la seva memòria col·lectiva, tot
arraconant els nínxols culturals que impedeixen que les relacions entre els sexes
estiguin basades en l’autonomia, el respecte i en la llibertat. I, en aquest sentit, les
tasques de sensibilització per al canvi d’imaginaris culturals basats encara en
estereotips sexistes, constitueix un camí imprescindible.
Les institucions públiques catalanes ens comprometem, en el marc simbòlic
d’aquesta diada, a seguir treballant per un país on l’eradicació de la violència
masclista sigui, algun dia, una fita acomplida.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC.

Aprovar

el

Manifest

i

adherir

l’Ajuntament

de

Campdevànol

a

la

commemoració del DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, del dia 25 de
novembre de 2009.
L’alcaldessa explica la proposta i llegeix el Manifesta que ja es va tenir en compte
des de l’Associació de Dones el dia 25 de novembre.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
10. Declaració de la Sra. Mercè Guix i Passola com a filla predilecta de
Campdevànol
Atès que per acord del Ple extraordinari i urgent del dia 23-11-2009 es va proposar
la declaració com a filla predilecta de Campdevànol, a títol pòstum, a la Sra. Mercè
Guix i Passola, de conformitat al Reglament d’Honors i Distincions i fer-ho arribar a
la família, en la forma que se estimi més convenient i amb la major solemnitat
possible.
Vist l’expedient instruït a l’efecte;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Declarar filla predilecta de Campdevànol, a títol pòstum, a la Sra. Mercè Guix i
Passola, de conformitat al Reglament municipal d’Honors i Distincions.
2. Anotar-ho al Llibre d’Honor del consistori.
3. Fer-ho arribar a la família per a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica que, tal i com es va dir al Ple extraordinari i urgent de dilluns,
la Mercè ens va deixar el dia 23 de novembre. Tot i que no li agradaven els actes
protocol·laris, el Consistori considera que es mereix el nomenament de filla
predilecta del poble de Campdevànol per deixar constància a generacions futures
del seu treball i compromís.
El Sr. Manso vol recordar el que ja van dir al mes de febrer en l’homenatge a la
Mercè:
Que a part del bàsquet la Mercè va participar en moltes altres activitats del poble.
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Que també s’ha de valorar la feina feta per una persona molt lligada a la Mercè. La
seva germana Margarita qui la va ajudar en moltes de les tasques que realitzaven.
Que aquests actes, nomenaments i homenatges, serveixin per difondre la figura de
la Mercè Guix.
Demana que es faci el nomenament en acte públic en presència dels seus familiars.
L’alcaldessa agraeix les paraules del grup de CIU i també l’actuació del Club de
Bàsquet de Campdevànol. Aquest dissabte es farà un acte per recordar la Mercè
Guix.
Vol deixar constància de l’actuació d’alguns veïns que de manera espontània s’han
ofert per deixar palès a l’Ajuntament els seus records d’agraïment a la Mercè.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels NOU membres
assistents dels onze que de Dret formen la Corporació
11. Informació de l’Equip de Govern
Informació de l’Alcaldia:
Subvencions:
S’han sol·licitat subvencions a l’ICAEN:
- Per instal·lar una caldera de biomassa a l’edifici de l’escorxador (22.125,64 €).
- Per millores d’eficiència energètica d’instal·lacions tèrmiques dels edificis existents
i substituir la caldera de l’Ajuntament (2.490,23 €).
- Per redacció de projecte tècnic d’implantació d’energies eficients al pavelló Mercè
Guix (8.015,60 €)
A la Diputació de Girona s’ha demanat subvenció per redacció de projecte tècnic
que estableixi les directives tècniques i constructives necessàries per implantar per
energia renovables al pavelló Mercè Guix (5.175 €)
S’ha aprovat inicialment el projecte per a la instal·lació de telecontrol i sensors al
sistema d’abastament de Campdevànol i la seva adequació al Decret 140/2003.
S’ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per l’execució del projecte de
piscina municipal, edifici polivalent de l’escorxador per import de 120.000 €.
Ens ha visitat al diputada del Congrés Sra. Montse Palma amb motiu de l’esmena al
Pressupostos Generals de l’Estat per Campdevànol. És un fet històric que l’Estat
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hagi previst una subvenció de 250.000 € pel nostre poble amb destí a la Sala
Polivalent de l’edifici de l’escorxador, mitjançant un conveni amb el Ministeri.
Això suposa que el finançament per l’edifici de l’escorxador comença a prendre
forma:
PRIMERA FASE:
-

250.000 € Ministerio de Cultura

-

90.000 € PUOSC de la Diputació de Girona

-

80.000 € PTOP Alta Muntanya

-

25.000 € Ajuntament

Pel que fa les al·legacions presentades al PUOSC 2010 ja sabem la resposta de la
Generalitat de Catalunya:
- Tenim notícies que el canvi de projecte del centre cívic per l’edifici de l’escorxador
s’acceptarà.
- Ens han inclòs el projecte de l’enllumenat del barri de Sant Cristòfol per import de
112.000 € i una subvenció de 61.500 € per l’anualitat de 2010.
- Ens subvencionen el projecte de telecontrol amb 51.000 € que sumats als 17.000
de l’ACA ens permetran executar el projecte de 70.000 €. La resta serà amb
l’aportació des del CONGIAC per tal de no endeutar l’Ajuntament.
- No ens han acceptat el projecte de millora del Passeig de la Farga i el projecte de
millora de l’accés al Castell.
- No ens han canviat l’anualitat del projecte de Vistalegre prevista pel 2012 que
haurà de finançar l’Ajuntament.
Pel que fa el seguiment del FEIL:
Només queden per finalitzar dues obres de les set adjudicades.
La supressió de barreres continua a molt bon ritme.
Al Centre Cívic nomé manquen els acabats i esperem l’arribada del mobiliari.
S’ha convocat un nou FEIL pel 2010 amb un import de 378.000 €. Amb un 20% per
despesa corrent de l’Ajuntament que es destinarà a cobrir el dèficit de la Llar
d’Infants.
Pel que fa les inversions, treballem amb algunes idees però demana al grup de CIU
que aportin el suggeriments que creguin convenients per destinar la resta de
finançament del FEIL.
Per acabar vol felicitar l’Hospital de Campdevànol per haver ser guardonat com amb
el primer premi del TOP 20 dels hospitals de la seva categoria.
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12. Precs, preguntes i mocions
No n’hi ha.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:45 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
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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