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ACTA 16/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE 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)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)

A Campdevànol,
Quan són les 20:00 hores i sota la
Presidència del titular l’Illm. Sr. Joan
Manso Bosoms 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, primera
convocatòria.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusen: 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.

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
Alcaldia
Aprovació de la cancellació al Registre de Símbols dels Ens Locals de
l’escut municipal de Campdevànol.
Aprovació del conveni amb el Consorci AOCat per la implantació del servei
de notificació electrònica e-NOTUM
Medi Ambient i sostenibilitat
Aprovació del conveni de collaboració amb l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura per al desenvolupament del punt d’infoenergia i la gestió
energètica
Cultura, Salut i Benestar Social
Nomenament dels membres del Patronat de Cultura
Aprovació del protocol per a la emissió dels informes d’arrelament social
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9.
10.

11.
12

Aprovació del manifest contra la violència de gènere
Creació de la Comissió del Centenari de Josep Coll i Bardolet
Hisenda
Aprovació de la modificació del pressupost de l’exercici de 2011 per
suplement i concessió de crèdit extraordinari
Aprovació de la moció de l’ACM sobre finançament local

13.

Mocions dels grups municipals
Moció al Ple municipal de Campdevànol que presenta el grup municipal del
PSC-PM sobre el canvi d’hores d’atenció del centre cívic

14.
15.

Informació de l’Equip de Govern
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El president declara oberta la sessió, agraeix l’assistència del públic i dona la
benvinguda al oients de la Radio Municipal de Campdevànol, LIVE FM, i els
internautes que ens segueixen a la Web de l’empresa Time Over.
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.
Núm.
Núm.
Núm.

12,
13,
14,
15,

ordinari, celebrat en data
extraordinari, celebrat en
extraordinari, celebrat en
extraordinari, celebrat en

29 de setembre
data 14 d’octubre
data 24 d’octubre
data 3 de novembre

La regidora Sra. López demana que s’esmeni l’errada a l’acta de la sessió de 3 de
novembre, pàgina 7, primer paràgraf: on diu “no deia i l’actual govern no ha fa” ha
de dir “ho deia i l’actual govern no ho fa”.
Per unanimitat s’aproven les actes amb l’esmena introduïda
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
21/09
21/09
21/09
21/09
23/09
23/09
26/07
26/09
28/09
28/09
28/09
28/09
28/09

Recurs reposició Orange Catalunya contra taxa liquidació.
Recurs reposició Telefónica Móviles contra taxa liquidació.
Recurs reposició Vodafone España contra taxa liquidació.
Caducitat llicència obres a Riuborn SL per construcció habitatges.
Adjudicació contracte treballs ajuts gestió forestal a Fundació MAP.
Llicència obres en sòl no urbanitzable, projecte reforma i ampliació Mas el Vedre.
Tramitació llicència obres en sòl no urbanitzable, reforma i ampliació Mas el Vedre.
Convocatòria Ple ordinari.
Reconeixement trienni Teresa Sala Icart.
Reconeixement trienni Teresa Panadés Cambras.
Reconeixement trienni Rosa Sánchez Giménez.
Reconeixement trienni Francisco Teixidor Boada.
Reconeixement trienni Mohamed Mohna.
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28/09
28/09
28/09
28/09
29/09
03/10
03/10
04/10
06/10
10/10
10/10
10/10
11/10
11/10
11/10
13/10
13/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
17/10
17/10
17/10
18/10
18/10
18/10
18/10
18/10
19/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
24/10
25/10
25/10
25/10
26/10
26/10
26/10
26/10
26/10
28/10
28/10
03/11
04/11
07/11
07/11
07/11
11/11

Legalització habitatge Mas Palou.
Pròrroga llicència urbanística expt. 6.7/6/11
Concessió nínxol a favor Núria Bardulet Palau i 2 més.
Comunicació obres pintar façana Av. verge de Núria 1
Aprovació certificació obres Cal Ribalaigua.
Ordre execució neteja vegetació finca el Castell.
Arxiu expedient ordre execució neteja vegetació finca Pl. Església 2.
Emplaçament cartells propaganda electoral i locals actes de campanya.
Requeriment documentació llicència ambiental a Labplast, SL.
Imposició multa coercitiva Nou Promotora SA. edifici carrer Freser.
Arxiu expedient neteja finca urb. Castell.
Arxiu expt. neteja terreny barri de la Creu.
Ordre execució neteja vegetació finca barri de la Creu 17.
Incoació expt. multes coercitives incompliment reposició vorera a Jesús Jiménez
Fernández.
Regularització deutes i renovació convenis amb Gas Natural.
Liquidació per ocupació via pública (4a).
Sollicitud autorització per a retirada sediments al riu Freser.
Concessió llicència obres a Jaume Tarré Capdevila per canvi caldera.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala..
Denegació devolució fiança llicència obres a Jordi Hernando Linares.
Canvi nom nínxol a favor de Jordi i Josep Coll Barniol.
Concessió llicència obres a Jaume Espadamala Portabella per posar paviment pati.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de rasa.
Concessió llicència obres al Consorci del transport sanitari regió Girona per adequació
d’una nau industrial.
Devolució fiança obres a comunitat Propietaris Pl. Melcior Vaquer 6.
Concessió nínxol a favor de M. Carmen Roche Ceron.
Aprovació inicial projecte urbanització reforma i adequació Pl. del Roser.
Liquidació impost increment valor terrenys.
Ordre execució retirada perfileria alumini en façana al barri de la Creu 17.
Activitat de taller de reparació de vehicles al Polígon Molinou a nom de Josep Palomeras
Casasayas.
Llicència activitat 2 places equí a la finca Quintans del Reguer.
Canvi nom nínxol a favor de M. Carmen Vilalta Cortina.
Convocatòria ple extraordinari.
Concessió llicència obres a Manuela Puig Vilalta per a reforma bany.
Concessió llicència obres a Carles Basagaña Soldevila per petit cobert per a dipòsit caldera
Concessió llicència obres a Núria Bori Fábregas per canvi rajola cuina.
Concessió llicència obres a Gas Natural per a obertura de cata.
Concessió llicència obres a Rosa tallant Conca per arranjar teules..
Comunicació obres pintar façana carrer Sant Eloi 5.
Incoació expt. multes coercitives per incompliment adequació local a Montserrat Meseguer
Pous.
Resolució allegacions llar infants presentat per Mohamed Mohna.
Concessió nínxol a Núria Bonamaison Carola.
Liquidació retirada vehicle a Miquel Salamó Pasola.
Resolució sobre allegacions d’escombraries a nom de Maria Casadesús Arboix.
Desistiment i arxiu sollicitud llicència obres expt. 6.7/1-104/11
Sollicitud subvenció installació òptiques LED en semàfors.
Ordre execució reposició façanes veïnes obra Av. Barcelona 67-69 a Riuborn, SL.
Imposició multes coercitives per incompliment ordre de legalització activitat 1991 Acabats
del Freser, SL.
Pròrroga llicència obres a Àrids Manlleu per extracció àrids al riu Freser.
Sollicitud ajuts a la gestió forestal sostenible.
Activitat de carnisseria amb obrador amb emplaçament al carrer Mestre Villaró 2.
Convocatòria Ple extraordinari.
Canvi nom nínxol a favor de Jose Capdevila Vilalta.
Utilització installacions esportives pavelló poliesportiu.
Arxiu expedient ordre execució reposició paviment vorera carrer Onze de Setembre.
Baixa del padró d’habitants per caducitat de Jorge Rodrigo Duran Mandez.
Baixa del padró d’habitants per caducitat de Mouaouya Asabban.
Exempció impost vehicle a favor de Felipe Martínez Montealegre.
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11/11
14/11
16/11
16/11
17/11
17/11
17/11
18/11

Modificació pressupost 3-2011.
Requeriment legalització activitat carrer Pontarró 1 2 1.
Concessió llicència obres a Anna Maria Roma per legalització cobert.
Reclamació escombraries comercials a nom de Jose Ayala Jiménez.
Concessió llicència obres a Manuel Ramilo Guapo per posar paviment al pati.
Concessió llicència obres a Jaume Tarré Capdevila per arranjament entrebigat.
Imposició multes coercitives per incompliment ordre adequació local carrer Balmes a
Adelina Sebastian Meseguer.
Concessió llicència 1a. ocupació al centre de telecomunicacions situat al Cubilàs.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 14, de data 22 de setembre
Núm. 15, de data 6 d’octubre
Núm. 16, de data 20 d’octubre
El Ple en queda assabentat
Alcaldia
4. Aprovació de la cancellació al Registre de Símbols dels Ens Locals de
l’escut municipal de Campdevànol
Vist el DECRET 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el registre d'ens locals de Catalunya:
Article 18. Símbols locals
18.1 Els ens locals territorials i les entitats municipals descentralitzades poden
adoptar un escut, una bandera i un emblema com a símbols locals. També poden
rehabilitar els que històricament els corresponguin i modificar o canviar els que
tinguin establerts.
Article 39. Iniciació
39.1 L'expedient per adoptar, rehabilitar, modificar o canviar l'escut i la bandera
s'ha d'iniciar per acord del ple o de l'òrgan competent de l'ens local. Per adoptar,
rehabilitar, modificar o canviar la bandera cal tenir oficialitzat prèviament l'escut.
Vist que l’escut oficialitzat per la Generalitat de Catalunya no s’ajusta al que va
aprovar l’Ajuntament en sessió del Ple de data 19-05-1986;
Vist que l’adopció de l’escut és potestativa de l’Ajuntament;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Cancellar la inscripció de l’escut municipal que consta al Registre d’Ens locals de
Catalunya per no adequar-se al que va aprovar l’Ajuntament en sessió del Ple de
data 19-05-1986.
2. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i
Relacions Institucionals per a la seva deguda constància.
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L’alcalde explica:
Hem rebut la Sentència del contenciós de l’escut que no ens ha donat la raó.
Que aquest conflicte arrenca fa molts anys (988) quan l’Ajuntament va encarregar
l’escut municipal a la Generalitat que ens va dictar com havia de ser segons la
normativa heràldica.
Sobre la base d’aquesta descripció escrita l’Ajuntament va encarregar a un artista
local la confecció gràfica de l’escut.
Com que la versió gràfica aprovada per l’Ajuntament no concordava amb la versió
escrita de l’escut, la Generalitat va confeccionar l’escut segons els seus paràmetres
però sense que l’Ajuntament donés la seva conformitat.
Aquesta situació obliga fer un pas enrere i cancellar la inscripció al Registre d’Ens
Locals l’escut registrat sense l’aprovació municipal, pel fet de que considerem que
l’actual escut oficial no representa l’Ajuntament de Campdevànol.
La Sra. López afegeix que quan l’Ajuntament va trametre l’escut a la Generalitat,
aquesta darrera ho va modificar sense coneixement del primer.
L’alcalde explica que en definitiva el problema és que la simbologia de la
Generalitat no s’ajusta a la nostra.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
5. Aprovació del conveni amb el Consorci AOCat per a la implantació del
servei de notificació electrònica e-NOTUM
L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius
(resolucions, decrets, etc.) per mitjans electrònics, amb totes les garanties
jurídiques que estableix la normativa vigent.
Està adreçat a totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als
interessats en els procediments administratius que acceptin la notificació per
mitjans electrònics.
Entre els avantatges que suposa l'e-NOTUM destaquen:
Per a les administracions públiques :
-Immediatesa en la notificació i la seva acceptació o rebuig: reducció del temps de
resolució dels procediments administratius.
-Estalvi: el Consorci AOC assumeix tot el cost de notificació (sense cap tipus de cost
per a l’ens que notifica) i l'ens estalvia despeses de material d'oficina (paper,
tinta,...) i de correus postals certificats.
-Els ajuntaments que utilitzen l’e-TRAM podran tancar electrònicament tot el cicle
de tramitació d’una sollicitud.
Per als ciutadans:
Poder exercir el seu dret d'escollir com comunicar-se amb la seva Administració.
Atès que mitjançant la utilització d’aquest servei, les administracions podran
adreçar per mitjans electrònics les notificacions dels seus actes i resolucions als
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interessats que ho hagin sollicitat, amb totes les garanties jurídiques i tècniques. El
servei que s’ofereix compleix els requisits establerts per la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, en tant que permet
acreditar la data i l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat
de l’acte objecte de notificació; i la data i hora d’accés al seu contingut per part de
l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la
implantació del servei de notificació electrònica e-NOTUM
2. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
del conveni i per a la signatura de les disposicions que siguin necessàries per a la
seva execució.
3. Comunicar-ho al consorci AOCat per a la sega constància

L’alcalde explica àmpliament la proposta

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat

Medi Ambient i Sostenibilitat
6. Aprovació del conveni de collaboració amb l’Associació Leader Ripollès
Ges Bisaura per al desenvolupament del punt d’infoenergia i la gestió
energètica
Vist el conveni de collaboració entre l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i
l’Ajuntament de Campdevànol per al desenvolupament del punt d’infoenergia i la
gestió energètica a la comarca del Ripollès;
L’objecte d’aquest conveni és acordar un sistema de collaboració entre
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, mitjançant el Punt d’Infoenergia
Comarcal, i l’Ajuntament de Campdevànol per executar tots els treballs i actuacions
relacionades amb l’estalvi i eficiència energètica en els edificis i installacions
públiques de l’Ajuntament de Campdevànol, concretament:
-

-

-

L’associació LRGB crearà un sistema de comptabilitat i gestió energètica de
l’Ajuntament que es centralitzarà en el servidor del Punt d’Infoenergia
Comarcal.
L’Ajuntament de Campdevànol nomenarà un responsable de la gestió
energètica municipal, que mantindrà contacte directe i continuat amb els
tècnics del Punt d’Infoenergia Comarcal. El nom del responsable serà
comunicat per escrit a l’Associació LRGB.
Mitjançant els tècnics de l’Associació LRGB i del Punt d’Infoenergia Comarcal,
acompanyaran i assessoraran en la implementació d’energies renovables a
l’Ajuntament de Campdevànol. Dins l’assessorament es donaran respostes a
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-

temes com la contractació i la revisió de tarifes, la racionalització de pòlisses
(Bàsicament elèctriques), la implantació de les recomanacions sorgides
d’auditories energètiques, els anàlisi de consums, les subvencions en
matèria d’estalvi i eficiència e diferents administracions, implantació de
biomassa.
Establiment de comptabilitat energètica municipal comparativa a nivell de
combustibles en els municipis que implantin calderes de biomassa sota el Pla
Estratègic de Biomassa.

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni de collaboració entre l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
i l’Ajuntament de Campdevànol per al desenvolupament del punt d’infoenergia i la
gestió energètica a la comarca del Ripollès
2. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la signatura del conveni.
3. Comunicar-ho a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per a la seva deguda
constància
La regidora Sra. Pujol explica la motivació de la proposta:
Es tracta de fer una correcta gestió del consum energètic. Primer comencem amb
l’electricitat i seguirem amb altres despeses ( gas ).
Suposa el compromís d’invertir el 50% de l’estalvi que s’aconsegueixi en millores
d’estalvi energètic.
La Sra. López diu que és una bona iniciativa i que als darrers anys ja s’ha fet feines
en aquest tema: millores a l’enllumenat amb canvi de bombetes de baix consum;
inversió al barri de Sant Cristòfol amb tecnologia LED; calefacció amb bomba d’aire
molt més eficient; equipament amb caldera de biomassa al nou espai NouVandalis
S’ha de seguir aquesta línia per la qual cosa votaran a favor.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat

Cultura, Salut i Benestar Social
7. Nomenament dels membres del Patronat de Cultura
Vist el Reglament regulador del Patronat de Cultura de l’Ajuntament:
Article 6
El Consell d'Administració és el màxim òrgan de govern i administració del Patronat.
El Consell estarà format per:
el President o Presidenta i
els vocals, en nombre mínim de 6 i màxim d’ 13.
Article 7
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d.

El Consell d'Administració es renovarà coincidint amb el canvi de l'Ajuntament, i en tot
cas, l’Ajuntament haurà de nomenar els vocal necessaris per a cobrir el nombre mínim
de places previstes, d’acord amb el procediment establert en l’apartat anterior.

Vist que cal renovar la composició del Patronat per a la present legislatura;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Renovar la composició del Patronat i nomenar els membres següents:
Presidenta: Marta Bardulet i Farrés
Vocals:
- Dolors Costa Martínez
- Xavier Tubau Castañé
- Raquel Teixidó Molist
- Montserrat Villaró Alba
- Laura Segur Lauret
- Anna Maria Prieto Tengo
- Carme Corominas Viñas
- Tània Pozas Montes
- Pere Rosell Fluvià
- Montse Cutrina Faja
- Eliseu Soler Lleonart (vocal amb funcions exclusives sobre el manteniment i
recuperació del camí Ral).
Es fa constar expressament que cap d’aquests càrrecs és remunerat.
2. Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement
La Sra. Bardulet explica la proposta resultant de la consulta feta a les entitats del
poble i els anteriors membres del Patronat
La Sra. López troba la proposta correcte si bé farà arribar algun dubte que té sobre
compatibilitats d’algun membre.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
8. Aprovació del protocol per a la emissió dels informes d’arrelament social
Atès que a partir del 30 de juny de 2011, la Generalitat va assumir noves
competències en matèria d'estrangeria;
Vist que des de l'entrada en vigor del nou Reglament de la Llei de drets i deures
dels estrangers, el Departament de Benestar Social i Família pot acreditar el grau
d'integració d'una persona immigrada per tramitar l’autorització de residència per
arrelament social. Per aquest motiu, és necessària l’elaboració d’informes
d’arrelament social, la sollicitud dels quals es fa als ajuntaments a través de la
treballadora social.
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Vist que des del Consorci de Benestar Social del Ripollès, s’ha elaborat una
proposta de criteris i protocol per a la confecció d’aquests informes;
Vist el document “Informes municipals d’arrelament social. Protocol 2011” on es
recull aquesta informació;
Atès que el Consorci demana que els ajuntaments l’aprovin, amb les modificacions
que es considerin oportunes i comuniquin la seva aprovació;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el protocol per a la emissió dels informes d’arrelament social en tots
els seus termes.
2. Comunicar-ho al Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la seva deguda
constància.
La Sra. Bardulet explica la motivació de la proposta

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
9. Aprovació del manifest contra la violència de gènere
Vist el manifest contra la violència de gènere que ens ha tramès l’Associació
Catalana de Municipis:
“...”
MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2011
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar
el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre
condol per les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest any
2011, lamentant i rebutjant no només les morts causades per aquesta violència,
sinó totes aquelles manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que
mantenen algunes dones sotmeses al terror o la humiliació.
La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per
assolir la pau i el progrés de les nacions i del pobles; no tan sols destrueix vides,
sinó que també soscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la
possibilitat que puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions.
Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals
entre dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari
collectiu, per això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva
eradicació.
Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir
veritablement els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que
permeti esborrar el sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques.
Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència.
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Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix els
mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les
dones a viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació
de les dones en la nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la
reparació dels danys causats a les dones i els seus fills i filles, així com programes
de sensibilització, de prevenció i d’identificació precoç dels abusos.
Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions públiques i els
organismes internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, des
de les associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i tot
de moltes persones que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè
només amb la participació del conjunt de la societat serà possible avançar.
Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models
simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència
masclista.
Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer
de l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on
les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència.
Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el
nostre compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte
mutu, l’autonomia i la llibertat per a tothom.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el manifest en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM per al seu coneixement
La Sra. Bardulet llegeix el manifest.
L’alcalde recorda que demà hi ha previstos diferents actes de l’Associació de Dones
de Campdevànol amb motiu de la diada.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
10. Creació de la Comissió del Centenari de Josep Coll i Bardolet
Amb motiu de la celebració dels 100 anys del naixement del pintor i fill illustre de
Campdevànol, senyor Josep Coll i Bardolet, el dia 7 de novembre de 1912, es vol
crear una Comissió a Campdevànol encarregada de l’organització dels actes
commemoratius;
La Comissió iniciarà la seva tasca l’1 de gener de 2012 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2012.
Els actes més rellevants es faran al setembre per la Festa Major del poble de
Campdevànol i el 7 de novembre dia del naixement de l’homenatjat;
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Atès que la regidora de Cultura ha contactat amb personalitats destacades del
municipi que s’han mostrat disposades a formar-ne part;
Vist que els actes de celebració de centenari també els durà a terme la Fundació
Cultural Coll Bardolet de Valldemossa;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Crear la Comissió del Centenari de Josep Coll i Bardulet que estarà encarregada
de l’organització dels actes del centenari i estarà integrada pels membres següents:
-Presidència: Montse Pujol i Gil, ex alcaldessa de Campdevànol
-Vicepresidenta: Rosa Farrés i Molas, ex regidora
-Vocals:
Olga Coll ( neboda neta del pintor )
Carme Corominas Viñas (expresidenta Associació de pintors Coll o Bardolet)
Francesc Martínez (Associació de pintors Coll i Bardolet)
Marta Guitart Noguera, ex regidora de Cultura
Mercè Guitart Noguera, regidora
Marta Bardulet i Farrés, regidora de Cultura
Joan Manso Bosoms, alcalde de Campdevànol
Els nomenaments són de caràcter personalíssim i en conseqüència no delegables
2. Comunicar-ho als nomenats per al seu coneixement
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Valldemossa i a la Fundació Cultural Coll
Bardolet
La Sra. Bardulet explica la motivació de la proposta arrel del centenari del
naixement del pintor Coll i Bardolet. Remarca que la Comissió estarà en contacte
amb la Fundació Coll i Bardolet.
L’alcalde afegeix que la proposta neix amb voluntat de pluralisme per tal que hom
se senti representat. Destaca l’esforç que fan els membres de la Comissió i agraeix
la dedicació que tindran. És de veure que els membres han format part de diferents
governs municipals i de l’associació Coll i Bardolet.
En especial vol destacar i agrair la collaboració de la Illma. Sra. Montserrat Pujol
que fa temps que no participa a la vida pública del poble.
La Sra. López considera molt adient la proposta i felicita la regidora de Cultura. La
seva aportació d’una regidora de l’actual oposició a la Comissió és una mostra de la
voluntat del seu equip de participar i treballar conjuntament dins del consistori amb
l’equip de govern per acabar amb la política municipal moguda i convulsa que ha
caracteritzat els governs anteriors de Campdevànol.
La oposició s’ha de poder implicar i treballar pel poble, motiu pel qual agraeix el
gest de l’equip de govern de permetre la participació de la regidora Sra. Mercè
Guitart.
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L’alcalde explica que inicialment la idea era fer una Comissió apolítica però el
secretari va dir que en una Comissió municipal l’alcalde i la regidora de l’Àrea són
obligatoris. Agraeix la collaboració de l’oposició en aquest tema que no s’ha
d’entrar a discutir.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat

Hisenda
11. Aprovació de la modificació del pressupost de l’exercici de 2011 per
suplement i concessió de crèdit extraordinari
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també l’informe Secretaria i Intervenció
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari finançat
mitjançant aplicació de romanent de Tresoreria afectat per a inversions, en la forma
i el contingut que es detalla en la memòria.
2. Exposar aquest expedient al públic per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions per part dels interessats.
2. 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.
El Sr. Soler explica abastament la proposta:
De la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, en va resultar un romanent de
Tresoreria per despeses amb finançament afectat. Resten pendents d’utilitzar
d’aquest romanent l’import de 57.511,47 €, que es poden fer servir per finançar
modificacions de crèdit.
Les partides de despesa que es proposa incrementar són:
Partida
15.61901
16.63301
34.62301
16.62342
34.62302

Concepte
Obres de millora en espais urbans
Millora enllumenat
Millores al Pavelló per Activitats Saludables
Enderroc edifici C/ Damià de la Farga
Adquisició màquina neteja
TOTAL

Procedència dels fons:
Partida
Concepte
870.10
Romanent tresoreria afectat per a inversions
TOTAL

Import
7.000,00 €
11.250,00 €
1.000,00 €
4.750,00 €
4.500,00 €
28.500,00 €

Import
28.500,00 €
28.500,00 €
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La Sra. López diu que aquesta proposta implica que la gestió de la passada
legislatura fa que ara es puguin fer inversions. Donaran suport a la proposta i
aconsella que per tal de reduir el deute no es faci servir la resta de romanent en la
mesura del que sigui possible.
L’alcalde explica que a part del que diu la Sra. López, l’actual govern ha disminuït la
despesa a la meitat (de 50 a 60 mil a 30 mil de mitjana). Aquesta apretada del
cinturà ens hauria de permetre tancar l’exercici en positiu. Vol agrair als cinc
regidors l’esforç que els ha demanat que ha obligat a reduir la despesa. El préstec
es modifica per atendre inversions però el que ens ha de permetre tancar en positiu
(o no gaire negatiu) és la reducció de factures. Els convida a veure el gràfic de la
facturació demà mateix.
La Sra. López diu que ja va demanar per escrit el detall de les factures que li han
facilitat avui mateix. Insisteix que el préstec s’ha alliberat perquè ella va cercar
recursos fins a l’últim minut i va aconseguir recursos d’altres administracions no
previstes inicialment. Agraeix el to més moderat i que hagi canviat el discurs que
ha fet servir l’alcalde en aquesta explicació sobre l’anterior gestió municipal. Ara
l’alcalde diu “ja no dic que es fes malament, la situació era la que era”.
L’alcalde agraeix la intervenció.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
12. Aprovació de la moció de l’ACM sobre finançament local
Vista la moció sobre finançament local que ens ha tramès l’Associació Catalana de
Municipis:
“...”
MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens
locals.
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb
l’objectiu de garantir la suficiència financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica,
que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres
ciutadans.
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi
de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de
competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha
d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
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Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que
els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que
milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal
just per Catalunya que palliï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans,
petició que abandera el Govern del país.
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal,
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de
repartiment més adequats a la nostra realitat.
Es proposa el següent:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals
que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte
fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de
Catalunya i també dels governs locals.
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la moció en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM per al seu coneixement

El Sr. Soler llegeix el manifest de l’ACM.
L’alcalde explica que aquesta manifesta és resultat de la tasca feta per diferents
alcaldes de l’ACM i FMC per defensar millores al finançament local que passa per
alliberar els ajuntaments de moltes càrregues, molts serveis que no els pertoquen.
S’ha d’aconseguir un finançament local digne.
La Sra. López afegeix que està bé que la Generalitat de Catalunya demani pacte
fiscal però també ha d’ajudar al finançament local amb noves eines de crèdit pels
ajuntaments. Per exemple amb l’ICF que ajudi les entitats locals amb crèdits
específics. Aquesta proposta ja s’ha traslladat al grup socialista al Parlament de
Catalunya i fora bo que també ho fessin els diferents grups representats a
l’Ajuntament.
L’alcalde respon que l’ICF no financia perquè té restringits els seus crèdits. De tota
manera farà les gestions pertinents i no hi veu cap problema en pactar el que
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convingui, però té clar que hem d’anar cap a l’autofinançament municipal perquè la
situació pinta malauradament negre. Al dia d’avui han sortit molt poques
subvencions.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
Mocions dels grups municipals
13. MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL DE CAMPDEVÀNOL QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC-PM
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Arran de la nova reordenació interna del personal de l’Ajuntament de Campdevànol,
els serveis que es venien prestant al Centre Cívic “La Confiança” s’han vist
greument afectats.
En concret, la mesura adoptada per l’equip de govern ha suposat una reducció a
més la meitat dels horaris en els quals els usuaris, bàsicament veïns i veïnes de
Campdevànol, podien gaudir dels serveis de dit equipament.
Fins ara els horaris d’atenció al públic eren de dilluns a divendres, tots els matins, i
dimarts i dijous, a la tarda. Així mateix, el servei TIC podia ser utilitzat de dimarts a
divendres de les 9 a les 14 hores.
La nova reordenació del personal es tradueix en obrir el Centre Cívic “La Confiança”
únicament dimarts, dimecres i dijous d’11 a 14 h, i dimarts de 16 a 19 h, reduint
consegüentment el servei del punt TIC i suprimint l’atenció al visitant que fins ara
oferia la única treballadora amb titulació en turisme de què disposa l’Ajuntament.
Així mateix, queda palès que no existeix cap justificació econòmica darrera de dita
mesura que pugui justificar-la d’una forma sòlida, doncs els costos de manteniment
dels serveis, tals com el de l’aula d’informàtica del centre cívic continuen essent
pràcticament els mateixos, tant si el punt TIC és obert, com tancat.
A la vista que la nova reordenació del personal de l’Ajuntament suposa un greuge
per als veïns i veïnes de Campdevànol i demès usuaris dels serveis públics del
municipi, els quals veuen substancialment reduïda la possibilitat d’utilitzar els
equipaments del nostre poble que mantenim amb la contribució econòmica de
tothom,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
ÚNIC. Procedir a fer efectiva, en el termini d’una setmana, una nova reordenació
del personal de l’Ajuntament atenent a l’interès general del poble i seguint un nou
criteri que vetlli, en tot cas, pel manteniment dels serveis públics municipals que
fins ara es venien prestant i prioritzi l’atenció a les persones.
La Sra. López explica àmpliament la motivació de la proposta.
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L’alcalde explica que el Centre Cívic compleix tres funcions (punt TIC d’accés a
Internet; Atenció al Turisme; Atenció a Entitats culturals i esportives) que amb la
nova organització queden àmpliament garantides.
Recorda que els serveis es prestaven amb tres treballadors que prestaven els seus
serveis al Centre Cívic. Dues han finalitzat el seu contracte. La tercera és la única
tècnica de turisme que a part d’atenció al públic té feines que es podran fer millor
des de l’Ajuntament.
Del punt TIC només es redueix l’atenció els divendres al matí: la resta de dies
ofereix servei matí i tarda com fins ara, però amb suport de la biblioteca.
L’atenció turística al visitant entre setmana és pràcticament inexistent. De cara a
l’estiu estudiem ampliar l’horari (caps de setmana).
Pel que fa l’atenció a entitats el servei està més que cobert amb l’horari de tarda de
dimarts. A més les regidores de les àrees d’Esport i Cultura canalitzen la major part
dels temes.
La oposició té dret a exposar la seva opinió però considera que han magnificat la
incidència de la reordenació dels horaris. El que ha hagut és una reducció de
personal però es manté un ampli servei d’ordinadors per atendre dues o tres
persones diàries com a molt.
Per tot això no veu cap reducció dràstica dels serveis.
La Sra. López replica que s’ha fet una reducció dels serveis del Centre Cívic amb la
que no estan d’acord, com tampoc estan d’acord amb el tancament del centre cívic
Nouvandalis que està preparat per estalvi energètic en lloc del Centre Cívic.
El que està clar és que si tanquem el Centre Cívic cada cop anirà a menys.
Demana que estudiïn la possibilitat de reordenar el personal per mantenir-ho obert
de la manera que es consideri més adient al servei de la població.
L’alcalde respon que l’ús del Centre moltes vegades no requereix que hi hagi
personal: moltes entitats els fan servir (AMPA). Pel que fa la biomassa si bé és cert
que és més barat també té un cost que es multiplica perquè és un espai molt
ample. La decisió que ha adoptat el govern és centralitzar les activitats lúdiques i
culturals per reduir despeses, en un espai suficient com és el Centre Cívic.
En conseqüència les propostes del grup que presenta la moció no estan justificades.
La Sra. López replica que també ens hauríem de comparar amb altres municipis per
aplicar temes d’estalvi energètic (no només en tributs): Ribes aposta per la
biomassa i nosaltres no ho fem.
També hem reduït l’atenció al públic de l’Ajuntament de 8 a 9 i de 14 a 14:45 que
pot donar servei. No han obert l’Ajuntament al poble “ de bat a bat” tal i com deien
al seu programa.
L’alcalde acaba dient que a Ribes la biomassa és per donar servei a tots els edificis
públics, a nosaltres només a un. A part el nostre horari d’atenció al públic és el més
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ampli de la comarca: de dilluns a divendres de 9-14. Tardes dilluns a dijous de 16 a
19 i dissabtes de 9 a 13 hores.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada es desestima per sis vots en contra (equip de
govern de CIU i ERC-AM) i cinc a favor (grup del PSC-PM)

14. Informació de l’Equip de Govern
La Sra. Bardolet fa un resum de les actuacions més destacades de les seves
Àrees.
SANITAT:
-El dia 9 de novembre es va lliurar un desfibrillador destinat a les entitats del poble
per part de l’Associació Ripollès.Cor. Van assistir membres destacats de l’associació,
com el president i vicepresident, i va explicar el seu funcionament i la seva
importància.
-Dissabte dia 19 de novembre s’inicià la campanya solidària de la Marató de TV3 en
un acte molt lluït que comptà amb el delegat del govern Sr. Eudald Casadesús i la
famosa dibuixant Pilarín Bayés.
Des de la regidoria de Sanitat agraeix la participació dels ciutadans del poble al joc
del parxís. Sense elles aquesta campanya solidària no seria possible.
BENESTAR SOCIAL:
-El 13 d’octubre van rebre la visita de la Sra. Montse Gatell, presidenta de l’Institut
Català de les Dones en una trobada amb l’Associació de Dones
-Hem tornat a impulsar la loteria de Nadal
-Preparem la Festa de Nadal’11 a la Llar dels Jubilats el proper dissabte 16 de
desembre. L’alcalde i la regidora visitaran les persones ingressades a l’Hospital i la
gent gran que hi viu sola al poble.
CULTURA I FESTES:
-El proper diumenge 4 es fa la fira de Nadal amb comerciants i entitats del poble
que collaboren amb moltes ganes i tota la illusió
-Tenim previstos els actes nadalencs següents: cagatió el 24; Nadaljoc del 27 al
30; pessebre el 24 i 25; Cavalcada de Reis el 5 de gener.
-Ha començat la programació de la propera Festa Major de 2012 que comptarà amb
la Comissió Coll i Bardolet aprovada avui.
- Vol agrair l’Adrià Ortega la seva collaboració en els cursets de locutors de ràdio
que es fan per potenciar la Ràdio.
- També facilitem l’espai a la Fundació MAP per fer un programa de ràdio.
- De la Dansa hi estan treballant per no tenir cap incident en properes ballades per
manca de balladors.
- De la declaració de la Dansa com a patrimoni de Catalunya, l’alcalde ha fet
gestions que explicarà seguidament.
A part el nostre horari d’atenció al públic és el més ampli de la comarca: de dilluns
a divendres de 9-14. Tardes dilluns a dijous de 16 a 19 i dissabtes de 9 a 13 hores.

El Sr. Soler fa un resum de les actuacions més destacades de les seves Àrees.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:
-S’ha fet una reunió amb els comerços del poble per explicar:
- Els ajuts LEADER
- Valoració del Pla pilot del torrent de la Cabana i font del Querol: 1675
vehicles amb un 17% del Ripollès
- Explicació de les ordenances fiscals
-S’ha enviat una enquesta als establiments turístics i comerços adherits per tal que
facin suggeriments de millora de la gestió de la zona de natura (Font del Querol i
Torrent de la Cabana). A partir d’aquí sortirà una taula de treball per planificar
actuacions.
- També fem el seguiment del projecte de Terra de Comtes i Abats
HISENDA:
-Estem negociant amb entitats financeres les línies de finançament de 2012
-Estem a punt d’enllestir i perfilar el pressupost de 2012

El Sr. Serrador fa un resum de les actuacions més destacades de les seves Àrees.
AIGUA:
-CONGIAC ens ha fet arribat l’estat d’execució del Pla de reposició i millores de
2011.
Han hagut millores afegides del 2012 al Castell, Pl. Mainada, C. Gala.
També s’ha posar remei al problema de Molinou que cada any en glaçava. Ara ja no
passarà més.
S’ha posat en marxa el nou dipòsit de Puigcorbé amb tota la installació necessària.
S’han fet inversions a l’ETAP Ripoll-Campdevànol juntament amb l’Ajuntament de
Ripoll. S’ha canviat la canonada del grup de pressió per problemes al bombeig del
Castell per assegurar el subministrament del barri.
ENLLUMENAT:
S’ha canviat bombetes a 70W.
Al Roser s’ha restringit l’horari de l’enllumenat de la pista a les 21:00.
A Sant Cristòfol els LEDS es passen de 80W amb una reducció de 40W amb una
placa.
CIRCULACIÓ:
Es tornarà a passar una circular informativa als veïns del Roser sobre la circulació
definitiva que s’implantarà al barri i el dia que es començarà a aplicar.
L’alcalde informa sobre les tasques de la seva competència des de la darrera
sessió:
VISITES:
- Sr. Albert Bayot va explicar la situació de la nova escola i la predisposició a tirarla endavant tant aviat com tinguin dotació al pressupost (horitzó 2014-2015). El
proper curs està garantit el servei amb unes mínimes obres d’adequació a les
actuals escoles. També van tractar el transport escolar i els horaris del menjador.
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- El president i el gerent del Consell Comarcal del Ripollès ens van visitar en
l’habitual ronda de seguiment dels serveis comarcals a tots els municipis.
- La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sra. Montse Gatell va visitar-nos
per fer costat a l’Associació de Dones.
- Va visitar al nou delegat del SSTT d’Urbanisme Sr. Jordi Domènech sobre
aspectes tècnics i jurídics el POUM.
- El Sr. Ignasi Martorell dels Serveis Territorials de Carreteres per parlar de la
millores a la GI-401 i el nostre projecte de camí Ral.
- Amb el Sr. Lluís Puig, president del Centre de Promoció de la Cultura Popular
Catalana sobre la declaració de la Dansa de “la Gala”. Va assegurar que no hauria
cap problema perquè reuneix els requisits, però l’expedient havia de fer el seu curs.
- Va visitar el president de la Diputació, Jaume Torremadé, i la directora dels
Serveis Territorials de Governació per reclamar el pagament de subvencions
pendents abans de fi d’any per poder fer front al pagament de factures i nòmines.
També van parlar del PUOSC 2012 i les línies mestres de la propera convocatòria
2013-2017.
GESTIONS:
-Les obres de la Ctra. Gombrèn s’iniciaran el dia 28 de novembre i en una setmana
faran la travessia urbana. Demana paciència als veïns per les obres que van des del
pont fins la residència. S’ha enviat un ban per informar de les obres als veïns. Les
obres milloraran les voreres i els accessos al camí Ral.
Van fer una roda de premsa amb l’Ajuntament de Gombrèn per explicar la
importància de l’actuació.
-En tema d’esports vol agrair a l’Associació els Aligots l’organització de la cursa de
Catalunya.
-Dels dipòsits de GLP Propà del Roser sembla que hi ha bona predisposició a
eliminar-los i posar Gas Natural.
- Enllestim la portada d’aigua al barri de Sant Llorenç.
-Del Pla d’Estalvi Financer de l’Ajuntament l’objectiu és aconseguir una reducció de
150.000 € de l’ordinari pel 2012, amb l’adopció de mesures que afecten diferents
àmbits del consistori.
-Des de l’Alcaldia es fa un seguiment conjunt, directe i setmanal, amb Benestar
Social pels desnonaments que es produeixen arrel de la crisi econòmica, per tal de
reconduir-los en benefici de moltes famílies de Campdevànol.
-Es va fer la primera reunió del Comitè de Seguiment de la Llei de Barris. Va ser
summament satisfactòria. Es va constituir i es va donar compte de l’estat de
situació de l’execució del projecte.

15. Precs i preguntes
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La Sra. López demana que l’alcalde es disculpi per haver dit que no es podrien
pagar les nòmines. Va dir una mentida en afirmar que els representants de
personal estaven d’acord quan el cert és que no en sabien res i no estaven d’acord.
Ha creat alarmisme i malestar als treballadors.
L’alcalde contesta que l’error que va cometre és a mitges. Va dir que la nòmina del
desembre es podria pagar al gener. A la reunió del personal ja va demanar
disculpes però a la reunió no va haver cap comentari per part de cap treballador.
Ara la situació pot canviar si la Diputació i la Generalitat compleixen els seus
compromisos, però encara no es descartable l’adopció de la mesura de personal.
La situació de Tresoreria és que a 31-12 s’ha de tancar la pòlissa per Llei. Les
inversions s’havien de cobrir amb préstec i no pas amb pòlissa com s’ha fet. Ara
haurem de fer el préstec perquè la Generalitat de Catalunya ens deu 700.000 €.
Aquest és el context i no es pot fer-hi res.
La Sra. López diu: les pòlisses serveixen per pagar inversions. La llei va sorgir el
mes de maig de 2010 i ho va canviar. Demana explicacions de perquè l’alcalde va
venir al Ple i va crear alarma amb una mentida pel mig. Hi ha despeses perquè hi
ha ingressos que ho permeten. A partir d’ara tot el que digui l’alcalde ho haurà de
demostrar. Hem demanat poder fer reunions amb l’equip de govern i ningú ens ha
respost. Hi ha coses molt serioses i no es poden dir mentides al Ple.
L’alcalde li dona les gràcies per la intervenció. Reitera que va demanar disculpes
públicament al personal i ho van entendre. La situació és molt dura i demana al
grup de l’oposició que tots demanin disculpes quan s’equivoquen com quan la Sra.
López va dir que no s’havia de tancar la pòlissa a 31-12-2011.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la
sessió quan són les 21:56 del vespre.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

