ACTA NÚM. 2/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez

Regidors :

Joan Rivera López
Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla

Roser Caballero Martínez
Ramon Perearnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda

Jordi Salamó Serra

Laia Briones Buixassa
Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés

A la sala d’actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 20:00 hores
del dia 27 de febrer de 2009, es
reuneix l’Ajuntament Ple a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lma. Sra. Núria López
Rodríguez, i l’assistència dels regidors
que es relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz
i Muñoz comissionat pel SAT del
Consell Comarcal del Ripollès.

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 a l’ordre
del dia de la convocatòria:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Proposta aprovació actes sessions anteriors.
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’ultima
sessió plenària.
Donar compte actes sessions de la Junta de Govern Local.
Aprovació Pla Director Abastament municipi de Campdevànol.
Sol·licitud adhesió al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(Congiac).
Aprovació designació d’una via pública amb el nom de “Mestra Antònia Puig”.
Acceptació ajudes i normativa Pla únic obres i serveis de Catalunya 2009,
actuació “Cobriment pista multiusos al sector del Barri de l’Estació”.
Acord d’aprovació model de senyalització per la limitació de la circulació en
vials de caràcter públic.
Moció de suport dels grups de cultura popular tradicional catalana que utilitzen
material pirotècnic.
Informació d’interès.
Precs i preguntes i mocions.

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Acta sessió extraordinària 30 de gener de 2009.
L’acta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. RELACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA
13.01.09

Aprovació admesos i exclosos convocatòria plaça secretaria-intervenció, i la
composició del tribunal.

19.01.09

Proposar a la Direcció General d’Administració Local el nomenament com a
secretari interventor interí de l’Ajuntament a favor del sr. Josep Ruiz Muñoz.

23.01.09

Ocupació via pública per mercat i serveis escombraries (pagaments anuals)

23.01.09

Liquidació a l’Ajuntament de Ripoll, per utilització instal·lacions esportives.

26.01.09

Aprovació relació de liquidacions de la taxa per a la utilització dels serveis de
l’escola d’infants municipal.

26.01.09

Aprovació padró Impost Vehicles de tracció mecànica – 1ª cobrança 2009-

26.01.09

Ordre d’execució per reposició urbanització pública C/ Major, 2, en relació als
desperfectes ocasionats a conseqüència de les obres executades, quin titular
és Concepció Barceló Basil.

26.01.09

Ajut familiar a M. Jesús Gonzàlez per naixement de fill.

27.01.09

Autorització provisional activitat magatzem de bastides i materials C/ Pompeu
Fabra, 3 a l’empresa GAMODEC, SL.

27.01.09

Admetre a tràmit la llicència sol·licitada per la Sra. Rosa Tallant i Conca, per
obres consistents en reforma de l’edificació rural “Casa de la Feixa Tòfula”.

28.01.09

Llicència d’obres a EMBOTITS MIRÓ, SL, per ampliació de la porta del pati de
la finca situada al C/ Balmes, 12.

28.01.09

Llicència d’obres a Xavier Puig Ciurana per obres consistents en la reforma
del mobiliari de la cuina a l’habitatge situat al C/ Major, 12.

28.01.09

Concessió llicència d’obres al Sr. Pere Salgado Viñas, consistents en
pavimentar el 2n. Pis de l’habitatge situat al carrer Prol. De la Gala, 9.

28.01.09

Llicència d’obres al Sr. Joan Arimany Grabalosa, en representació de GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, SA, per obres consistents en obertura de 1
cala sobre vorera al C/ de la Fulla.

29.01.09

Sol·licitar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
una subvenció de 2.000 € per la creació d’una novel·la gràfica de la Guerra
Civil a Campdevànol.

29.01.09

Acceptació subvenció per import de 15.000 € concedida per la Diputació de
Girona per la Zona Multiesports del Barri de l’Estació.

29.01.09

Autorització ús privatiu de la Sala Auditori del Centre Cívic, pel divendres 30
de gener a les 20:30, per fer una reunió de l’Associació de botiguers de
Campdevànol.

29.01.09

Adjudicació contracte de serveis de publicitat de serveis de publicitat amb
Televisió del Ripollès.

29.01.09

Aprovació anul·lació i devolució, si s’escau, del deute pel servei
d’escombraries a Pla de Niubó dels exercicis 2007 i 2008 a nom de
Construccions Icart , en compensació per l’ús de les instal·lacions fetes per
l’Ajuntament.

29.01.09

Acord exempció Impost Vehicles de Tracció Mecànica a Dolors Fàbregas
Puigcorber per disminució.

29.01.09

Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica
professional definició i creació del Consell del Poble, amb el contractista
NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA, SL.

29.01.09

Resolucions sobre al·legació escombraries de l’exercici 2008, a nom de M.
Teresa Peipoch Puig.

29.01.09

Desestimar reclamació presentada pel senyor Josep Lluís Castro López sobre
ocupació de via pública.

29.01.09

Adjudicació contracte menor obra reparació desperfectes camí ral aiguats
agost 2008 a Excavacions Lluís Icart, SL.

29.01.09

Adjudicació contracte menor treballs silvícoles als comuns de Campdevànol
2009 a Fundació MAP .

29.01.09

Desestimar reclamació multa interposada per Braulio Dominguez Gordillo.

29.01.09

Sol·licitud de subvenció per la reducció del consum d’aigua al municipi de
Campdevànol a Agència Catalana de l’Aigua.

29.01.09

Gratificacions i productivitat nòmina mes gener 2009.

30.01.09

Imposició multes coercitives per incompliment ordre execució per reposició
urbanització pública C/ Pompeu Fabra, 5 al Sr. Jordi Clotet i Vaqué.

30.01.09

1ª relació 2009 de denúncies municipals.

02.02.09

Canvi de nom nínxol núm. 1109 , pis 1r. Via de sant Ramon a favor de Juan
de Dios Valverde Muñoz.

02.02.09

Retirada vehicle presumiblement abandonat a la via pública quin titular és Sr.
Mario Gonzàlez Guijo.

02.02.09

Arxiu expedient
GI4563BD.

03.02.09

Acord exempció Impost Vehicles a Anna Ortega Guerrero, per disminució.

03.02.09

Acord exempció Impost Vehicles a David Montero Pelaez , per disminució

03.02.09

Acord exempció Impost Vehicles a Rosa M. Suarez Marichica , per disminució

04.02.09

Aprovació projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no
urbanitzable consistent en la construcció del nou dipòsit al sector de Vista
Alegre i instal·lació d’una nova canonada d’impulsió del Cortaló fins al nou
dipòsit a Campdevànol, així com l’estudi d’impacte paisatgístic.

04.02.09

Canvi de nom nínxol núm. 790, pis 1r. Via de Sant Llorenç a favor de Victòria
Fornells Orriols.
Autorització ús sala Diagonal a la Secció Sardanista de Campdevànol, el
divendr4es dia 1 de maig, durant tot el dia, en cas de pluja, per tal de poder
celebrar la festa de la Proclamació de la Pubilla de la Sardana.

04.02.09

ordre

retirada

vehicle

motocicleta

YAMAHA

matrícula

05.02.09

Proposar a l’Institut Nacional d’Estadística la baixa del padró municipal
d’habitants d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència
permanent.

06.02.09

Autorització ús privatiu sala C. Cívic, cada primer dijous de cada mes, per fer
les reunions mensuals de l’associació de botiguers de Campdevànol.

06.02.09

Liquidació treballs de reposició de danys al pont vell pel vehicle marca VW
model Golf amb matrícula B-4022-ST conduït per la senyora Vanessa Gaitan
Perea.

06.02.09

Autorització ús sala polivalent del C. Cívic a Maria Jesús Comas, en nom de la
Unió de Botiguers de Campdevànol, el dimarts dia 10 de febrer, per convocar
a l’empresa Projecte que realitza l’estudi de comerç.

09.02.09

Incoació expedient aprovació projecte construcció camí forestal en sòl no
urbanitzable finca Manso Palou.

09.02.09

Anul·lació i aprovació nova liquidació factura aigua 4t. Trimestre de l’abonada
CARME PUJOL FEIXAS.

09.02.09

Anul·lació i aprovació nova liquidació factura aigua 4t. Trimestre de l’abonada
PAU XAVIER ELIAS CRUZ.

09.02.09

Reducció de jornada a Maria Jesús González Quero, fins que la seva filla
tingui 9 mesos d’edat.

10.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial FRANCE TELECOM ESPAÑA,
SA (ORANGE).

10.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial CABLEUROPA SAU.

10.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial LERSA ELECTRICITAT, SL.

10.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial telefonia mòbil.

10.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial IBERDROLA, SA

10.02.09

Anul·lació liquidació aigua 4r. Trimestre 2008 de l’abonat Carme Pujol Feixas
per baixa.

11.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial de l’empresa FECSA ENDESA
de l’any 2008.

11.02.09

Aprovació liquidacions per aprofitament especial de l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU de l’any 2008.

11.02.09
11.02.09

Aprovació liquidacions per la taxa de recollida , tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids de Sergi Martínez Català i 5 persones
més.
Aprovació padrons 1ª cobrança 2009 (escombraries i Cementiri)

12.02.09

Modificació de pressupost per incorporació de romanents de crèdit.

12.02.09

Desestimar reclamació presentada per UTE Ripoll-Puigcerdà sobre una
liquidació pel servei d’escombraries comercials d’un local que té llogat a la
Colònia Herand.

12.02.09

Desestimar recurs presentat pel Sr. Josep Boixader Vilella contra una multa
per infracció de trànsit per estacionament en lloc prohibit.

12.02.09

Suspendre tramitació expedient per responsabilitat patrimonial presentada
pel Sr. Joaquin Ibáñez Romero.

12.02.09

Suspendre tramitació expedient per responsabilitat patrimonial presentada
pel Sr. Fermí Gonzàlez Cazorla.

12.02.09

Contracte menor de consultoria i assistència al senyor Joan Albesa Poncet ,
assessor urbanístic

12.02.09

Adjudicació provisional contractació obres construcció del nou dipòsit al
sector de Vista Alegre i instal·lació d’una nova canonada d’impulsió del
Cortaló fins al nou dipòsit de Campdevànol a MIQUEL GARDELL, SA

16.02.09

Aprovació relació de factures octubre 2008 que pugen la quantitat de
88.997,79 €.

16.02.09

Concessió llicència d’obres a M. Rosa Sola Guillamet en l’habitatge del C/ de
la Fulla, 3, consistents en reforç estructural i millora de l’habitatge.

16.02.09

Requeriment documentació sol·licitud llicència ambiental activitat central
hidroelèctrica Colònia Pernau, quin titular és el Sr. Josep Cabaní i Tuset.

16.02.09

Llicència ambiental activitat GLP Mas La Riera de Sant Llorenç, del Sr. Agustí
Capdevila i Masdeu.

16.02.09

Inici expedient de contractació obra Rehabilitació i reforma del cementiri
municipal.

18.02.09

Acord exempció Impost Vehicles a Margarita Pelaez Capdevila.

18.02.09

Aprovació expedient de contractació obra rehabilitació i reforma del Cementiri
Municipal.

18.02.09

Inici expedient de contractació obra “Redistribució planta baixa i ampliació de
la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança”.

19.02.09

Llicència d’obres a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA per obres
consistents en obertura de cala sobre vorera al C/ Miraflors, 1.

19.02.09

Llicència d’obres al Sr. Joan Colomer Portell, consistents en construcció de
cobert agrícola al Mas Pernau.

19.02.09

Llicència d’obres a Jordi Pous Bonet per arranjament coberta inclinada de
teules al C/ Castell, 7

19.02.09

Declaració innecessarietat de llicència de parcel·lació per divisió horitzontal de
la finca situada a la Plaça de l’Església, 4.

20.02.09

Aprovació expedient de contractació obra “Redistribució planta baixa i
ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança”.

El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE ACTES SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de Junta de Govern
Local celebrades en data 14 i 28 de gener de 2009.
El Sr. Serrador comenta que davant les moltes errades als documents del POUM sembla
que l’assessor urbanístic municipal no ha servit de res. No obstant s’aprova la pròrroga
del contracte del setembre.
L’alcaldessa comenta que es vol trobar un culpable. L’assessor ha participat en molts
altres temes a part del POUM, com ara reconduint llicències atorgades per l’equip de
govern anterior i que es troben al contenciós.
El Sr. Serrador respon que les darrers factures de l’assessor són de POUM però ens
dóna un assessorament molt dolent.
L’alcaldessa explica que el treball dels tècnics ha permès fer l’aprovació inicial i ha de
permetre esmenar els errors durant el procés públic.
El Ple en queda assabentat.
4. APROVACIÓ PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL MUNICIPI DE
CAMPDEVÀNOL
Vista l’obertura de la convocatòria de subvencions per la elaboració de Plans Directors
dels Serveis de Subministrament d’Aigua per tal d’assolir una millora general en les
prestacions de les xarxes locals d’abastament i, en conseqüència, afavorir una millor
gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi, la qual cosa respon als objectius
proclamats en l’article 19 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i a la Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix
un marc comunitari d’actuació i objectius en l’àmbit de la política d’aigües.
Vist que a partir del 2009 les convocatòries d’ajuts per a actuacions sobre abastaments
d’aigua municipals hauran d’incloure obligatòriament un Pla Director sobre el servei en
qüestió, on s’indiquin les principals deficiències del sistema i es proposin les actuacions
necessàries amb la valoració econòmica i el calendari d’aplicació. La diagnosi i les
propostes d’actuació d’aquests Plans Directors, un cop redactats, seran contrastades

amb la informació disponible a l’Agència Catalana de l’Aigua continguda en el Pla
Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya.
Vist el Conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci
per a la Gestió integral d’aigües de Catalunya – Congiac, per a la redacció del Pla
director d’abastament d’aigua per al municipi de Campdevànol;
Atès que CONGIAC ha lliurat a aquest Ajuntament el referit Pla Director;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pla Director d’Abastament d’Aigua de Campdevànol.
2. Sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies des de l’endemà de la
publicació oficial.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, i inserir-hi al tauler d’anuncis
de la Corporació.
4. Disposar que el Pla Director d’Abastament d’Aigua quedarà definitivament aprovat si
en el termini d’informació pública no s’han formulat al·legacions.
5. Notificar l’aprovació a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva deguda constància i
com a justificació de la subvenció atorgada.
L’alcaldessa explica abastament la proposta:
El Pla Director del Servei d’abastament d’aigua potable de Campdevànol té l’objectiu
d’avaluar l’estat de les instal·lacions i fer una diagnosi de futur amb les actuacions
específiques necessàries per assegurar un servei d’aigua correcte i suficient.
S’ha partit de la situació actual del municipi: geogràfica, el nucli, els polígons
industrials, les activitats econòmiques dels diferents barris i la situació de les colònies
industrials.
També té en compte l’afectació de la xarxa per les previsions de creixement del POUM.
Els elements essencials que ha de tenir en compte el Servei de l’Aigua són:
- Reserva d’aigua suficient.
- Requisits sanitaris.
- Continuïtat del subministrament.
- Conservació i renovació de les infraestructures.
En definitiva garantir un servei de qualitat, eficient i fiable.
Per acomplir els objectius s’han analitzat dades genèriques de funcionament del Servei i
de la xarxa per quantificar les deficiències detectades i analitzades (pèrdues d’aigua de
la xarxa per sobre de les usuals).
S’ha fet una anàlisi de les necessitats de la xarxa i la previsió del finançament dels
costos.
A partir de l’estudi de situació es proposen un seguit d’actuacions a realitzar en un
període de temps, amb diferents escenaris de finançament (amb subvencions o sense i
amb repercussió a la tarifa o sense) i amb un ordre de prioritats.
La intenció és cercar fórmules per poder aconseguir aquesta millora a la xarxa sense
haver de passar sempre per la butxaca del contribuent.
El Pla Director dibuixa l’escenari cap on hem d’anar i ens permet ésser més valorats en
l’obtenció de subvencions.
Alhora marca la direcció a seguir en aquest servei tant important i que hauria de ser
consensuada, comuna i exigible als responsables de torn.

El Sr. Salamó explica que ha valgut la pena fer aquest Pla Director per tenir l’estudi de
la xarxa d’aigua. És extens, sembla molt ben fet i ens ha de permetre arribar a tenir
una xarxa en bones condicions.
Moltes de les mancances recollides al Pla ja s’havien detectat anteriorment.
És una eina molt important i cal seguir les seves indicacions.
El servei de l’aigua ja s’havia començat a portar bé des de l’Ajuntament.
Per tot això, votaran a favor
L’alcaldessa agraeix aquest vot favorable en la línia de consens que abans ha fet
esment
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres assistents que
de fet i de Dret formen la Corporació.
5. SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL CONSORCI PER
D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC)

A LA GESTIÓ INTEGRAL

Vist que el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, CONGIAC, és una
entitat pública de caràcter local de base associativa que pretén contribuir a la millora
dels serveis i prestacions que en l’àmbit de la gestió de l’aigua s’ofereixen als ciutadans
col·laborant amb els ajuntaments de Catalunya en la consecució d’aquest objectiu.
Atès que aquest Ajuntament i Congiac coincideixen en l’objecte de rendibilitat social en
benefici dels ciutadans en els àmbits del cicle integral de l’aigua i del medi ambient.
Al Ple de l’Ajuntament de Campdevànol es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- SOL·LICITAR al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya,
CONGIAC, la incorporació de l’Ajuntament de Campdevànol com a membre de Ple Dret.
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya, CONGIAC, als efectes oportuns.
L’alcaldessa explica la proposta:
Esmenta que aquesta sol·licitud la podria haver fet l’Alcaldia sense acord de Ple. Però es
passa pel Ple per tal de donar total transparència a la gestió del Servei d’Aigua.
La conseqüència de l’aprovació del Pla Director de l’Aigua és la necessitat de realitzar
inversions a la xarxa pública als propers quatre anys:
Pels propers quatre anys 2009-2012 serien les següents:
2009: - Instal·lació del telecontrol i l’adequació al Decret 140/2003 sobre salut
- Construcció del dipòsit de 300 m3 a Puigcorber
- Obres de millora de l’artèria principal
- Renovació parcial de comptadors
2010: - Ampliació de la impulsió
- Renovació de comptadors
- Renovació de canonades
2012: - Obres de l’artèria del Roser (subvenció del PUOSC)
En total una inversió de 728.000 € que hem de realitzar en quatre anys a través de les
subvencions que atorga l’ACA i dels 142.000 € que tenim del PUOSC.
Amb aquest Pla Director, es va demanar propostes concretes de gestió del servei
d’aigua a dues empreses qualificades i solvents per a la prestació del servei de manera
professionalitzada: SOREA i CONGIAC.
SOREA proposa prestar el servei per concessió durant 15 ó 20 anys amb un cost afegit
del 16% de benefici empresarial i un interès constant de l’EURIBOR més 0,9 %.

CONGIAC proposa prestar el servei de manera directa i el cost de les inversions serà el
del seu valor sense cost afegit i al tipus d’interès dels mercat bancari. Es preveu per 17
anys però podem liquidar quan l’Ajuntament ho vulgui.
Als dos casos l’Ajuntament formaria part d’una Comissió Tècnica de Seguiment del
Servei que cada anys decidiria la repercussió del cost de les inversions: a la tarifa o
amb càrrec als recursos ordinaris de l’Ajuntament.
Ara es proposa la integració al consorci públic CONGIAC per tal de prestar el servei de
manera directa amb una organització especialitzada (GIATSA) que és l’empresa pública
creada específicament per a la prestació d’aquests serveis als seus membres.
El Sr. Manso fa esment que es tracta d’un acord molt important: es planteja la
integració en un consorci públic que és un procés de professionalització de l’aigua.
Vol fer unes preguntes:
Qui farà la gestió de la taxa ?
Qui farà el manteniment de la xarxa? I quines inversions es faran?
Qui revisarà els comptadors ?
Quin destí tindrà el personal de la Brigada Municipal ?
Vol fer saber que a partir d’ara cooperaran amb el grup de CIU de Camprodon perquè
sembla que el que fa Camprodon desprès el fa l’Ajuntament.
L’alcaldessa respon que de moment només demanem l’adhesió al CONGIAC i recorda
les inversions previstes en els quatre anys:
Al 2009 s’executa el dipòsit de Puigcorber, el sistema de telecontrol i el compliment del
Decret sobre salut del servei d’aigua i la renovació parcial del parc de comptadors.
Al 2010 s’incrementa la implantació i finalitza la renovació del parc de comptadors i les
canonades.
Al 2012 finalitzarà l’obra de l’artèria principal del Roser.
La inversió total serà de 728.000 €.
Posteriorment, el Ple adoptarà o no l’acord d’aprovació del la incorporació i dels
Estatuts. Abans de formar-ne part tindrem respostes concretes a les preguntes del Sr.
Manso.
L’Ajuntament formarà part de l’empresa pública qui absorbirà els treballadors del servei
d’aigua municipal, al cas que n’hi hagin.
GIATSA prestaria el servei de manera professionalitzada a Campdevànol, però la gestió
directa suposa que l’Ajuntament no deixa el servei en altres mans.
El Sr. Ferran Martínez explica que l’any 2005 ja es van fer gestions amb CONGIAC per
la gestió del Servei d’Aigua.
L’alcaldessa explica que es van posar en contacte amb CONGIAC per la redacció del
Pla Director de l’Aigua, tal i com van fer la resta d’ajuntaments de la comarca l’any
2006 quan l’Ajuntament de Campdevànol va decidir anar per lliure i no acollir-se a la
subvenció per a la redacció del Pla que és quasi del 80%.
El Sr. Manso vol fer constar que CONGIAC no és la única opció per fer el servei de
l’aigua i que l’alcaldessa ha dit que la persona de l’Ajuntament que porta el servei de
l’aigua s’ha de poder incorporar al CONGIAC.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots a favor de
l’equip de govern i els 5 vots en contra del grup municipal de CIU.
6. APROVACIÓ designació d’una via pública amb el nom de “Mestra Antònia
Puig”

A petició d’un grup de veïnes del poble, l’Ajuntament proposa donar el nom de la
mestra Sra. Puig Simon al vial conegut com a passeig del Riu, des del pont de la Ctra.
de Gombrèn fins el carrer del Riu;
Atès que no hi ha edificacions que es vegin afectades per la numeració i es tracta d’uns
espais públics;
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1. Nomenar el vial conegut com a passeig del Riu, des del pont de la Ctra. de Gombrèn
fins el carrer del Riu com PASSEIG MESTRA ANTÒNIA PUIG.
2. Obrir un període d’informació pública de 30 dies per tal que es puguin presentar
suggeriments, propostes i al·legacions. Cas que no es presentin quedarà aprovat
definitivament el nomenclàtor.
3. Un cop ferm, trametre aquest acord a les administracions afectades per raó de les
seves competències a l’INE i al Cadastre.
L’alcaldessa explica la proposta indicant que és proposa a iniciativa d’algunes exalumnes de la mestra i llegeix una nota biogràfica de la mestra Antònia Puig:
Nasqué a Campdevànol, el 9 de juny de 1902.
Estudià magisteri a Barcelona mentre treballava de secretària a l’Acadèmia Cots.
El 19 de juliol de 1924 va obtenir el títol de mestra.
El seu primer destí va ser Pol de Piteira, Ourense. Desprès va anar a Vilada i a Ripoll.
Des del 1943 fins 1973, trenta anys, va exercir a Campdevànol on en va jubilar.
A Ripoll i Campdevànol va aconseguir de manera subtil que les seves alumnes
mantinguessin les arrels culturals de la Terra. Ensenyant en català i facilitant la
integració dels nous alumnes.
Va promoure un intercanvi entre les seves alumnes i les escoles de Martos, Vilada,
Blanes, Navàs i Nimes. Va organitzar excursions a la platja La Fosca de Palamós que va
ser una experiència entranyable per moltes alumnes.
Va promoure la celebració de la Festa de l’Arbre i el lligam amb el pintor Coll i Bardolet
de qui fou amiga.
Va rebre la Creu d’Alfons X el Savi del Ministerio de Educación per la seva trajectòria
professional.
Va ser una enamorada de la seva professió i ha estat un referent per la generació de
dones que van patir les conseqüències de la postguerra.
La Sra. Portabella vol que consti que demana disculpes per no haver pogut assistir a
la reunió sobre aquest tema.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres assistents que
de fet i de Dret formen la Corporació.

7. ACCEPTACIÓ AJUDES I NORMATIVA PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA 2009, ACTUACIÓ COBRIMENT PISTA MULTIUSOS AL SECTOR DEL
BARRI DE L’ESTACIÓ
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009, amb
la inclusió al Programa General de l’actuació “Cobriment de la pista multiusos al sector
del barri de l’Estació”.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ ACORD següent:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l’obra
“Cobriment de la pista multiusos al sector del barri de l’Estació”, i la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:

Director facultatiu de les obres: Xavier Sadurní i Roqué
Títol professional: Arquitecte
Tècnic col·laborador: Albert Sanz i Puig
Títol professional: Arquitecte Tècnic
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
44.622.05 del pressupost de l’exercici 2009, hi ha consignació suficient per atendre el
finançament d’aquesta actuació.
L’alcaldessa explica la proposta que és una acte de tràmit per acceptar la subvenció del
PUOSC.
El Sr. Serrador explica que votaran a favor, però vol fer constar que no estan d’acord
amb la ubicació de la pista.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres assistents que
de fet i de Dret formen la Corporació.
8. ACORD D’APROVACIÓ MODEL SENYALITZACIÓ PER LA LIMITACIÓ DE LA
CIRCULACIÓ EN VIALS DE CARÀCTER PÚBLIC
Vist l’acord adoptat en data 25 de novembre de 2008 per la Comissió Consultiva
Comarcal de l’Accés Motoritzat al Medi Natural del Ripollès, dictaminant favorablement
la proposta de rètol de prohibit el pas amb indicació de la normativa i l’avís de la sanció
mínima en cas que algú infringeixi la senyalització i accedeixi als camins tancats.
Atès que l’objectiu és tenir un model de rètol únic per a tota la comarca, utilitzat per
tots els ajuntaments, en aquells camins de titularitat pública que hi hagi una limitació
de pas.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- APROVAR la proposta de rètol de prohibit el pas amb indicació de la normativa
i l’avís de la sanció mínima en cas que algú infringeixi la senyalització i accedeixi als
camins tancats. S’acorda que en el rètol consti: “Excepte usos autoritzats (art.9 Llei
9/95)”. La sanció mínima serà de 300 euros.
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
L’alcaldessa explica la proposta.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres assistents que
de fet i de Dret formen la Corporació.
9. MOCIÓ EN SUPORT DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL
CATALANA QUE UTILITZEN MATERIAL PIROTÈCNIC
Vista la moció de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de suport als grups de
cultura popular tradicional catalana que utilitzen material pirotècnic, i en reconeixement
d’aquesta singularitat del món del foc en les festes populars i tradicionals actuant en
defensa dels grups i entitats que han possibilitat la pervivència de les nostres tradicions
i donant suport a totes aquelles mobilitzacions que es facin per adequar la normativa
aplicable a la realitat de les nostres festes tradicionals.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DONAR SUPORT en tots els seus extrems a la moció de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, en relació a l’ús de material pirotècnic en les festivitats
populars.

Segon.- COMUNICAR aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per
tal que ho trametin als organismes afectats.
L’alcaldessa explica la proposta indicant la necessitat que es respectin les costums i
tradicions popular en la transposició de la Directiva Europea per part del govern de
l’Estat.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres assistents que
de fet i de Dret formen la Corporació.
10. INFORMACIÓ D’INTERÈS
L’alcaldessa explica que el nou secretari que ha assistit a l’Ajuntament durant els
darrers mesos, Sr. Josep Ruiz, s’incorporarà a partir de la segona quinzena del mes de
març amb dedicació total a l’Ajuntament.
Vol fer constar que és de justícia agrair públicament la feina feta per la funcionària Sra.
Montserrat Borrull com a secretària accidental durant tot aquest temps, així com el
suport que ens ha donat la resta del personal de la corporació.
També explica que s’ha materialitzat el pagament fraccionat dels impostos i taxes
municipals per tal de fer el pagament més flexible:
- L'impost de vehicles s’avança al març.
- L’IBI ja es venia fraccionant el 50% al maig i el 50% al setembre.
- Escombraries, cementiri, gossos, taxis i IAE de 15 d’abril de 15 de juny
- Les escombraries comercials es fraccionen excepcionalment pel 2009 (per consens a
la unió de botiguers): 50% a l’abril i 50% al setembre-novembre.
A més recorda que hi ha un 2% de bonificació per rebuts domiciliats i que hi ha
bonificacions excepcionals pel 2009 de fins el 90% per aquelles famílies amb problemes
de desocupació, i del 95% per transmissions entre cònjuges i a ascendents i
descendents, i del 50% de les escombraries per activitats industrials i econòmiques de
nova implantació al municipi (condicionat que es mantinguin tres anys).
En matèria de participació ciutadana la subvenció de 10.000 € dels 13.000 € que s’ha
donat al Ripollès per tal de crear el Consell de Poble com instrument que ha de
permetre millorar el sistema de que participació dels veïns en l’actuació municipal. La
pròpia creació del Consell de Poble es farà amb un procés participatiu que fomenti la
política de consens i diàleg, millori la transparència i la informació i generi espais
d’opinió, tal i com s’ha fet al procés participatiu d’aprovació inicial i exposició pública del
POUM.
Com ja ha dit abans, s’ha adjudicat el dipòsit de Puigcorber que és la primera obra i
important per millora el servei d’aigua al barri del Roser i que inicia les obres de millora
dels servei que finalitzaran en quatre anys.
Continua endavant, està a punt de finalitzar, l’estudi del comerç per fer propostes
concretes en la millora d’aquest sector al poble. Es presentarà públicament.
Pel que fa els Fons Estatal d’Inversions Locals:
- S’ha començat la contractació de l’obra del Cementiri i del Centre Cívic.
- S’han adjudicat els cinc contractes d’obres menors amb la previsió comencin en el
termini d’un mes. Hi haurà un total de 22 treballadors contractades dels quals un mínim
de tres seran de nova contractació de treballadors desocupats.
- Vol agrair, en nom dels veïns de Campdevànol, l’esforç fet pels contractistes de
Campdevànol que suposa l’execució de 18.000 € d’obres de millores per sobre de la
inversió adjudicada per import de 220.000 EUROS.
El Ple en queda assabentat
11. PRECS I PREGUNTES I MOCIONS

El Sr. Serrador vol fer un prec: demana que s’acceptin les al·legacions del seu grup i
s’esmenin les errades del POUM.
L’equip redactor no ha tingut cura del POUM, per la qual cosa demana que es retorni Pla
a l’equip redactor i el millori perquè no ha tingut en compte les necessitats de
Campdevànol.
Per altra part l’assessor contractat per l’Ajuntament no ha ajudat gaire.
Per això no pot entendre que l’equip de govern hagi aprovat aquest document.
El Sr. Salamó demana una reunió prèvia amb l’arquitecte municipal per repassar les
al·legacions presentades per CIU. Al més aviat possible per tal d’agilitar la resolució.
El Sr. Manso explica que durant la tramitació del POUM han aconsellat als veïns que
fessin pressió a l’Ajuntament perquè sembla ser que funciona. Prova és el
fraccionament dels rebuts que ells van proposar i ara s’ha fet tot i que l’Alcaldia havia
dit que era inviable. Per això s’ha de treballar per reconsiderar les coses.
En aquest sentit no entén perquè es vol fer el Consell de Poble quan allò que s’ha de fer
és escoltar els veïns.
Pel que fa el Fons d’Inversió Local agraeix l’adjudicació a empreses del poble. Això vol
dir que el seu grup continuarà apretant perquè sembla ser que funciona.
L’alcaldessa respon:
En relació a la petició del Sr. Serrador informa que no pot ser d’altra manera i que totes
les al·legacions seran analitzades i tingudes en compte, vagin seguides d’una sola
signatura o amb recollida de signatures incloses.
Que la reunió amb el tècnic municipal la pot fer quan vulgui el Sr. Salamó.
S’escoltaran a tots els veïns. S’esmenaran els errors, deficiències i tot allò que sigui
necessari recollir i esmenar de totes les al·legacions.
No és cert que l’Alcaldia no s’escolti ningú. Ha repetit des del primer dia que la proposta
inicial no era en cap cas la solució definitiva. Ja sabem que hi ha molta gent afectada i
s’ha escoltat tothom.
El Sr. Salamó comenta que va ser un error la forma en que es va fer l’aprovació, tant
ràpida. Molta gent s’ha pensat que això ja era definitiu.
L’alcaldessa recorda que només s’ha fet una aprovació inicial per tal de plantejar les
propostes i exposar la documentació elaborada.
El Sr. Manso comenta que va faltar la feina d’informació casa per casa.
L’alcaldessa respon que primer s’han d’estudiar les al·legacions abans de donar les
respostes.
El Sr. Serrador diu que no arriba entendre com s’ha pogut aprovar aquest POUM. Està
segur que l’equip de govern no ha obert la primera pàgina del document.
L’alcaldessa respon que les al·legacions s’estudiaran per la Comissió de Seguiment i
l’Equip redactor, tant les del grup de CIU com les de la resta de veïns. I la voluntat és
arribar a un màxim de consens en l’aprovació del POUM. També fa una crida a la
responsabilitat i al treball en positiu sumant esforços i creant espais de diàleg i no
fomentant la confrontació.

I com que no hi ha més punts per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21:45 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

