ACTA NÚM. 3/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2011
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

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

Absents:

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

Laia Briones Buixassa (CIU)

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
Donar compte destitució regidor Ramon Perearnau Morera del càrrec de
tinent d’alcalde i revocació assignacions i nomenament com a membre de
la Junta de Govern Local
Donar compte nou repartiment responsabilitats àrees de gestió de
l’Ajuntament.
Moció Dia Internacional de les Dones
Informació de l’Equip de Govern
Precs, preguntes i mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió, fa constar que ha excusat l’assistència
la regidora Sra. Laia Briones i seguidament es tracten successivament els
punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació actes sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 1 de la sessió de Ple extraordinària d’1 de
febrer de 2011, i l’acta núm. 2 de la sessió extraordinària i urgent celebrada el
mateix dia.
L’alcaldessa explica que s’han fet esmenes de redacció a l’esborrany de l’acta
tramès amb la convocatòria a petició del regidor Sr. Perearnau. Les esmenes les ha
avançat el secretari marcades i els regidors les han pogut veure abans del Ple.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels onze
que de Dret formen la Corporació, amb les esmenes introduïdes a instància del
regidor Sr. Perearnau.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
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08/02/11
08/02/11

Reconeixement trienni antiguitat a la Sra. Maria Carme Castelló Gómez.
Aprovació relació factures setembre 2010.
Aprovació modificat Projecte urbanització reforma i adequació Pl. Antoni M. Claret.
Reconeixement de trienni antiguitat al Sr. Sebastian López Peinado.
Concessió subvencions a entitats esportives 2010.
Concessió subvencions a entitats culturals 2010.
Augment jornada laboral a la Sra. Cristina Ramisa Puigdomènec.
Delegació funcions alcaldia al Sr. Ferran Martínez Ramos.
Declaració caducitat lloguer nínxols
Contractació obres projecte urbanització reforma i adequació Pl. Antoni M. Claret per
procediment negociat sense publicitat.
Baixa padronal per caducitat de la Sra. Janneth Liana Jaramillo Ortega.
Canvi nom nínxol a favor de providència Soldevila Sibat.
Estimació recurs reposició liquidació plusvàlua Maurici i Gemma Camprubí Falcó.
Resolució al·legació escombraries industrial Sra. Montserrat Sánchez Quiñones.
Concessió llicència obres a Neida SL per treballs de dragat i neteja al riu Freser.
Aprovació certificació única de l’obra instal·lació de telecontrol i sensor al sistema
d’abastament de Campdevànol.
Canvi nom nínxol a favor de Lluís Rigat Purrà.
Adjudicació contracte menor obres enderroc edificació situada Damià de la Farga a
Construccions Joprada, SL.
Caducitat nínxols per impagament quotes fiscals.
Activitat d’ensenyament no reglat amb emplaçament a la Pl. Mestre Mas 3 baixos a
nom d’Albert Martínez Espelt.
Concessió llicència obres al Sr. Agustí Capdevila Madeu per obres varies al Mas la
Riera.
Concessió llicència obres a la comunitat de propietaris de la Pl. Estació 5 per obertura
reixetes ventilació.
Concessió llicència obres a la Sra. Rosa Tallant Conca per col·locació recollida canal
aigües pluvials a la casa de la Feixa.
Concessió llicència obres al Sr. Jaume Tarré Capdevila per substitució banyera per plat
de dutxa al carrer de la Fulla 11.
Concessió llicència obres a la Sra. Pepita Reig Guix per substitució fusteries exteriors
existents a la Pl. Mainada 3.
Reconeixement trienni antiguitat a la Sra. Rosa M. Sadurní Martí.
Aprovació relació factures octubre 2010.
Aprovació liquidacions Impost increment valor terreny.
Contractació interinitat de la Sra. Maria Rosa Sánchez Jiménez.
Incoació expedient multes coercitives per incompliment legalització activitat a la
colònia Molinou quin titular és Manipulats del Freser, SL.
Incoació expedient multes coercitives per incompliment legalització activitat a la
colònia Molinou quin titular és 1991 Acabats del Freser, SL.
Incoació expedient multes coercitives per incompliment legalització activitat a la
colònia Molinou quin titular és Manuel Ruíz Merino.
Incoació expedient multes coercitives per incompliment legalització activitat a la
colònia Molinou quin titular és Chaper SL.
Arxiu expedient alteració realitat física alterada construcció patí interior al carrer Major
28 a nom de Eudald Canals Basagaña.
Caducitat i reversió nínxols impagats.
Arxiu sol·licitud llicència activitat obrador de carn al Mas Les Coromines.
Ordre execució per reparació façana edifici Ctra. Gombrèn 3.
Aprovació certificació núm. 3 obres complementàries piscina municipal.
Aprovació certificació obra núm. 6 construcció piscina municipal.
Aprovació certificació obra núm. 5 rehabilitació edifici polivalent l’Escorxador.
Requeriment per legalització activitat colònia Herand Ercam fusteria i restauració SLL.
Requeriment per legalització activitat colònia Herand Projectes integrals del Plàstic SL.
Requeriment per legalització activitat colònia Herand quin titular és Agustí Martí
Herrera.
Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment ordre legalització
activitat a la colònia Molinou quin titular és Roberto Recalde Valle.
Liquidacions increment valor terrenys.
1/2011 relació denúncies municipals.
Liquidacions per ocupació via pública i servei escombraries 1r semestre per mercat
setmanal.

09/02/11
09/02/11
09/02/11
11/02/11
11/02/11
11/02/11
14/02/11
14/02/11
17/02/11

Arxiu expedient protecció legalitat urbanística per canvi ús local carrer Raval 17.
Aprovació padrons 2a cobrança 2011.
Aprovació contractació serveis coordinació de seguretat i salut obres enderroc parcial
edificació carrer Damià de la Farga 7.
Concessió placa gual al Sr. Pere casals al carrer Pompeu Fabra 17.
Concessió bonificació impost vehicles tracció mecànica al Sr. Juan Ribera Guix.
Concessió bonificació impost vehicles tracció mecànica al Sr. Miquel Comellas
Capdevila.
Canvi nom nínxol a favor de David Lázaro Almoiner.
Sol·licitud subvenció projecte urbanització Pl. Antoni M. Claret.
Concessió llicència obres a Endesa per variant línia al carrer Damià de la Farga.

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 núms. 1 de data 12 de gener, núm. 2 de data 20 de gener, núm. 3 de
data 27 de gener de 2011.
El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte destitució regidor Ramon Perearnau Morera del càrrec de
tinent d’alcalde i revocació assignacions i nomenament com a membre de
la Junta de Govern Local
Amb motiu de la votació en contra del pressupost per part del Sr. Perearnau se l’ha
cessat de l’equip de govern.
El pressupost és la proposta de l’acció de govern de tot l’any 2011. Per això l’equip
de govern va acordar la destitució: pel fet que es va produir el trencament de la
confiança amb l’equip de govern.
Se l’ha cessat com a tinent d’alcalde, com a membre de la Junta de Govern i com a
responsable de les àrees que tenia encomanades d’Esport, Benestar i Salut.
Aquest acord de l’equip de govern s’ha materialitzat en el Decret d’Alcaldia que avui
es dona compte al Ple i que fa efectiu el cessament.
Vol fer constar l’agraïment al Sr. Perearnau per la seva col·laboració mentre va ser
membre de l’equip de govern.
El Ple en queda assabentat.
5. Donar compte nou repartiment responsabilitats àrees de gestió de
l’Ajuntament
El cessament del regidor Sr. Perearnau obliga a fer un nou repartiment de les àrees
municipals:
El Sr. Joan Rivera és el nou regidor d’esports i segon tinent d’alcaldia
La Sra. Eva Martínez assumeix la regidoria de Benestar i membre de la junta de
Govern Local
La Sra. Caballero assumeix la regidoria de Salut
El Sr. Perearnau demana la paraula:
Diu que serà breu. Respecta la decisió encara que no la comparteix. Quan algú
forma part d’un equip té dret a no estar d’acord i encara que els altres estiguin
d’acord ha de poder anar en contra. En el cas del pressupost està bé però podria
ser una altra cosa molt greu, de diners o un "pelotazo"; i també hauria d’estar

d’acord ? Aclareix que és un exemple (que no es real). Un compromís es fa amb la
llibertat de poder discrepar sense que es trenqui l’equip. Aquí s’ha demostrat la
manera de fer que si no estàs d’acord te’n vas al carrer. Si no pots estar en contra
vol dir que sempre has de dir que si, i això és fer el titella i per fer el titella et
quedes a casa. Pensava que les conseqüències no serien aquestes però s’ha
d’acceptar. Si es fa un Decret i és legal fer-ho, no pot dir res. Ho respecta.
L’alcaldessa recorda que desprès de preparar durant tres mesos la proposta de
pressupost pel 2011, l’equip de govern es va trobar al passat Ple amb el vot en
contra del regidor Sr. Perearnau. Va votar en contra inclús de les partides que ell
mateix havia introduït durant la preparació. Aquest és el motiu que va trencar la
confiança i el compromís de formar govern i que hauria de ser vàlid des del primer
al darrer dia de la legislatura. Els ha sabut greu per què la confiança s’havia
consensuat per a tota la legislatura i no s’ha complert per part del regidor No
Adscrit.
El Sr. Perearnau replica que ell va demanar que no es passés pel Ple i que tot i
així es va passar. Segurament per tal de quedar bé amb algú. No hi havia pressa
per aprovar-lo per la qual cosa no hauria d’haver passat. Ell presentarà avui en
precs i preguntes una proposta per aprovar el pressupost.
L’alcaldessa respon que avui no és el dia per tractar el pressupost i que les raons
pel seu cessament són les que ha exposat i no hi ha res més a dir.
El Ple en queda assabentat.
6. Moció en motiu del 8 de març dia internacional de la dona treballadora
Atès que encara que la lluita pels drets de les dones per a eradicar les desigualtats
històriques que existeixen entre homes i dones, han provocat importants canvis
tant en les lleis, com en les actuacions i les polítiques públiques, la igualtat real
encara és un repte a assolir per la nostra societat.
Atès que tot i l’avenç visible que s’ha donat gràcies, entre d’altres, a l’empenta de
les administracions públiques en la consecució de la igualtat, avui en dia es fa més
evident que mai que cal seguir lluitant en aquest camí, i insistir en la necessitat de
fer front a les desigualtats que encara persisteixen entre dones i homes. La igualtat
no és encara una realitat, i, tot i la igualtat formal que existeix, les dades ens
demostrem com les dones no gaudeixen dels drets en la mateixa mesura que els
homes.
Atès que persisteixen
desigualtats derivades
estereotips de gènere,
representació social i
domèstic i reproductiu,

les desigualtats polítiques, econòmiques i socials. Unes
de la separació de l’espai públic i privat i dels rols i
que provoquen discriminacions en el mercat laboral, en la
política, en la participació, en el repartiment del treball
en els mitjans de comunicació, etc.

Atès que a aquesta pitjor situació de partida, se li afegeix el context de crisi
econòmica, que està provocant un empitjorament de les condicions econòmiques i
socials de les dones. La crisi ha generat nous focus d’exclusió social i ha empitjorat
la situació dels que ja existien. L’exclusió social femenina i la feminització de la
pobresa augmenten als nostres municipis.
Atès que des d’aquest Ajuntament considerem que s’han de garantir els avenços
aconseguits en polítiques de gènere durant els últims anys, i no acceptarem donar
cap pas enrere en aquesta matèria.

Atès que les polítiques municipals són instruments privilegiats per transformar les
condicions de vida de les persones de forma immediata i visible, amb l’objectiu
d’una societat de dones i homes lliures i amb projectes vitals autònoms.
Atès que com ens diu la Carta Europea per a la Igualtat, les autoritats locals
representen els nivells d’intervenció més adequats per combatre la persistència i la
reproducció de les desigualtats, i per promoure una societat veritablement
igualitària.
Atès que no podem tolerar que les polítiques de gènere es considerin
“prescindibles” i per tant, siguin les primeres en desaparèixer o en patir les
retallades en context econòmic actual. No podem donar ni un pas enrere en la lluita
per la igualtat.
Atès que els municipis s’han de dotar de mecanismes estables que garanteixin el
desenvolupament de polítiques de gènere, i la defensa dels drets de les dones.
Aquests mecanismes passen tant per la creació d’instruments propis, com ara les
regidories de les dones i les accions destinades directament a les dones, com per
integrar la dimensió de gènere en totes les polítiques, en l’organització i en les
pràctiques de la institució, per tal de remoure totes les desigualtats.
Per tot això, en el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, es proposa al
Ple els següents acords:
1. Mantenir el treball des dels diversos àmbits municipals contra les desigualtats
entre dones i homes, i assegurant l’aplicació de les polítiques de gènere en
l’actuació municipal.
2. Garantir que tots els mitjans de difusió de l’Ajuntament transmeten valors com
la defensa de l’equitat i el reconeixement de les aportacions de les dones al
poble o ciutat.
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi, segons les
necessitats existents, els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i
violències en vers les dones i fomenti les polítiques d’igualtat.
4. Mostrar el nostre reconeixement al treball impulsat pel Consell de Dones del
Consell Comarcal del Ripollès, que té com a títol “Dones treballadores del segle
XX”, i en especial al treball realitzat per l’Associació de Dones “El Roser” de
Campdevànol, en l’elaboració d’una exposició titulada “Història i memòria de
Campdevànol a través de les dones”.
5. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
del Congrés dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, i a les entitats de
dones municipals i comarcals.
L’alcaldessa explica la proposta:
El motiu de la moció és la celebració del dia internacional de la Dona el proper
dimarts 8 de març.
És important que les institucions hi donin suport per arribar a la igualtat d’homes i
dones. Hi ha hagut una lluita important però encara no s’ha assolit l’objectiu.
Es vol donar suport institucional a aquesta proposta i a la tasca de les institucions
com el consell comarcal i l’Associació de dones de Campdevànol.
Es trasllada la moció a les administracions responsables per tal que continuïn
treballant en l’objectiu d’igualtat entre homes i dones que per naturalesa soms
diferents però hem de tenir el mateix tracte.

El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
7. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldia explica que s’han iniciat els tràmits per demanar subvencions anuals a la
Diputació:
-

Medi Ambient: Forestal i del Pla a l’Acció
Desfibril·ladors: espai cardioprotegit amb quatre desfibril·ladors fixes i un mòbil
Dipsalut: anàlisi de legionel·losi a les escoles, centre cívic, pavelló, camp de
futbol.
Casal de gent gran: assemblea per l’1 de març a les 16:30 per decidir quines
activitats es volen fer i concórrer a subvencions.
Medi Ambient: amb Fundació MAP per actuacions als rius
Salut: sorreres i salut bucodental pels infants
Fons de Cooperació Cultural: subvenció de set mil i escaig euros per enguany.
Cooperació al Desenvolupament
Foment i pràctica de l’esport
Habitatge: per fer estudi vinculat amb Llei de Barris.
Noves tecnologies per la millora del parc informàtic municipal
Immobles patrimonials: projecte de l’església de Sant Cristòfol. Pendent del
conveni amb el Bisbat.
Fons de subvencions: 25.000 € anuals
S’ha demanat una subvenció exclosa de concurrència per import de 66.000 €
per al cofinançament de la Plaça Antoni Maria Claret.

També informa que s’ha finalitzat l’obra del telecontrol que suposa la
informatització del control de l’aigua del poble que dona dades instantànies al
CONGIAC. Això suposa una millora en el servei molt important. Es tracta d’una obra
subvencionada per l’ACA i l’Ajuntament ha aportat menys del 30%.
S’ha contractat l’obra d’enderroc d’un habitatge al carrer Damià de la Farga arrel
d’una Sentència ferma que ens obliga. S’ha encarregat les obres i la direcció de les
obres.
S’ha acabat la primera fase de les obres per activitats saludables a zona del pavelló
Mercè Guix: griferia dels vestidors i enrajolat.
La segona fase prevista és per la zona del gimnàs, actualment en desús. Es tancarà
la zona amb una paret i un vidre, i s’instal·laran una cinta caminador, bicicletes
estàtiques, esteps, pilotes medicinals, peses i també un projector, una pantalla i
una pissarra per tal de poder fer xerrades i cursos relacionats amb activitats
esportives i la salut.
S’han fet actuacions de millora al barri de Sant Cristòfol i el Roser: juntament amb
les obres fetes inicialment a la zona enjardinada per import de 131.000 €
(jardinament, zona peatonal i parcs infantils). Ara s’ha posat en funcionament el
nou enllumenat públic amb Leds amb 112.000 € subvencionats quasi al 90% i s’han
acabat part de les obres de millora. Una escala al darrera dels garatges per acabar
de peatonalitzar i fer un camí segur des del Roser fins a la zona de les noves
escoles.
Ahir es van obrir les pliques per l’obra d’urbanització (146.000 €) de la Plaça Antoni
Maria Claret que permetrà tenir una plaça molt més ampla amb nova pavimentació.
S’aprofitarà per fer els porxos i soterrar línies elèctriques.
S’ha adjudicat a l’empresa Icart que compleix tots els requisits i ha puntual el
màxim en tots els paràmetres, i farà obres de millora consistents en la Rampa de la

Llar de Jubilats (també subvencionada per la Fundació Caixa de Girona) i la solera
de la pista de pàdel que construirà el Club de Tennis. Aquestes obres es faran sense
cap cost per l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat.
8. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Salamó demana si la subvenció
als veïns que han de pagar el porxos.
També demana informe del secretari
d’urbanització del sector de la piscina:
verda. Amb el nou POUM s’arregla però

per la Plaça Antoni Maria Claret repercutirà
sobre una possible irregularitat en l’obra
sembla que afectem un petit espai de zona
amb l’anterior no seria legal.

El Sr. Perearnau demana si s’han demanat els ajuts per les sorreres i la salut
bucodental si hem parlat amb l’escola.
Demana una reunió dels regidors per trobar un equilibri amb el pressupost. Hi ha
mal ambient entre el personal per la gent que no ha votat i els que han votat en
contra del pressupost que vol pujar el sou del personal. A ell li és igual perquè vota
el que ha de votar, encara que estava d’acord amb aquest punt. La proposta que fa
és que degut a la crisi que hi ha, renunciïn a cobrar les 11 persones que estan a
l’Ajuntament. Amb l’estalvi es pot arreglar el tema del personal amb els 12.000 €
que poden equilibrar el pressupost i estaria content el personal de l’Ajuntament i
tothom, i per la segona pregunta que vol fer seguidament. Està disposat a parlar i a
votar a favor si es negocia el pressupost en aquest sentit.
Demana pel retard en convocar la Comissió per tractar el tema de la Ràdio tenint
en compte que era un tema urgent perquè el dia 28 de febrer volen tancar la ràdio.
Avui en arribar al Ple el municipal els ha repartit la convocatòria. S’ha tardat una
miqueta. Amb l’estalvi dels regidors es pot contractar algú a temps parcial per tal
de que tiri endavant. La Ràdio té molt èxit i no convé que es tanqui. Espera que es
pugui solucionar pel bé del poble.
Pel tema de la Llar de Jubilats es pot fer una Comissió política entre tots els grups:
ha de ser un grup plural o tots estiguin representats. Ara es comencen a fer coses a
la Llar a tres mesos de les eleccions. Mai havia vist activitats fins ara.
El parc de psicomotricitat ens van dir que ens ho instal·laven. Demana com està.
El Sr. Manso demana com està el tema del Damià de la Farga.
També demana sobre el contingut del programa del Campdevànol Avui si ha de ser
polític o no. Si ha de ser polític haurien de ser els altres grups.
Pel que fa la Llar de Jubilats es va presentar la moció pel grup de CIU i no es va
decidir i va passar a l’arxiu d’estudi de l’alcaldessa.
L’alcaldessa respon respectivament:
Al Sr. Salamó: a les obres de la Plaça Antoni Maria Claret, es repercutiran
proporcionalment les millores aconseguides als veïns per tal que també en surtin
beneficiats.
Del tema de la piscina demanarem l’informe corresponent a Secretaria.
Al Sr. Perearnau: de les sorreres i salut bucodental ja es va demanar el 18 de
febrer.

Pel que fa el pressupost, totes les propostes són viables per tal d’aprovar al
pressupost i des de l’àrea d’Hisenda es farà l’oportuna convocatòria.
Del tema de la Ràdio l’empresa ja va demanar prorrogar la gestió i no es tancarà el
dia 28 de febrer (si el Sr. Perearnau hagués anat a la comissió Informativa ho
sabria). La gent de la Ràdio fan la seva feina desinteressadament i no deixaran que
en tanqui les emissions pel fet que els polítics no es posin d’acord.
Tenim més marge per decidir com volem gestionar la Ràdio.
Els programes que es fan a la Ràdio sense cap aportació econòmica per
l’Ajuntament, es fan com fins ara: quan s’han de fer es fan i no ha canviat res.
Pel que fa la Llar de Jubilats demana que no es polititzi. El cert és que fa tres anys
que no hi havia Junta. Finalment l’any passat van decidir en Assemblea que
l’Alcaldia assumís les funcions de la Junta de l’Associació fins que surtin voluntaris
per fer una nova Junta. Des de l’any passat es fan totes les activitats de la Llar:
- Manualitat
- Dijous Llarder
- Sant Jordi de 2010
- Festa de la Gent Gran: que enguany no coincidirà amb les eleccions
- Loteria de Nadal
- Ball benèfic a la Sala Diagonal amb beneficis per la Llar
- Sortides i excursions: Sant Joan de les Abadesses al Palau de l’Abadia i el
Palmàs subvencionat el viatge pel Consell Comarcal
- Toia i panera de Nadal
Tot i així demana que qui vulgui fer alguna proposta la faci.
Pel que fa els parcs de psicomotricitat informa que han vingut a prendre les
mesures i a Campdevànol li corresponen dos parcs. Un a la zona multiesports i
l’altre a la zona del Roser.
Pel que fa al programa “Campdevànol Avui” es va fer referència a l’expulsió del Sr.
Perearnau de l’equip de govern pel fet que estava encarregat de tres àrees
municipals i que ara són responsabilitat d’altres regidores. Aquesta era la intenció
del programa per motius d’interès públic i si s’ha produït algun error per
extralimitació, s’agraeix i s’admet la crítica constructiva per tal d’evitar malentesos.
Pel que fa la creació d’una Comissió per la Llar de Jubilats no hi ha inconvenient de
fer la Comissió que es consideri oportuna.
Pel que fa el tema de Damià de la Farga, el 25 de gener es va aprovar dur a terme
la contractació de les obres d’enderroc amb l’empresa Construccions Joprada SL,
per un import de 45.337,70 euros i 8.160,79 euros d’IVA.
Això era per justificar l’inici de les obres arrel de dos requeriments per executar la
Sentència. Amb multa personal per l’Alcaldia de 300 €.
El Sr. Manso demana si la responsabilitat de danys als veïns és de l’Ajuntament.
L’alcaldessa respon que s’ha contractat la direcció de les obres de coordinació de
seguretat i salut. També s’ha fet un estudi estructural per assegurar l’estabilitat de
les finques veïnes. El que estem fem és complir una Sentència que va declarar una
il·legalitat urbanística i que ara s’ha d’executar.
El Sr. Serrador demana quins són els punts sobre els que no ens posen d’acord per
la Ràdio.
L’alcaldessa aclareix que era un supòsit hipotètic i demana excuses si no ho ha
explicat prou clar.

El Sr. Perearnau demana que el compromís de l’alcaldessa pel tema del pressupost
no es faci esperar tant com la Ràdio. Que quan abans millor.
Pel tema de la Ràdio hi ha una persona que ja ha plegat i una altra que feia les
entrevistes tampoc vindrà més. Posa en dubte que no ens quedem sense ràdio. El
responsable també està molt cremat i pot ser que ens connectin amb Com Ràdio.
El tema de la Ràdio és senzill: es contracta una persona i ja està si tots estem
d’acord.
El secretari fa esment que no podem contractar ningú de la Ràdio sense el
pressupost aprovat pel fet que no tenim partida. L’alcaldessa demana el secretari
que no intervingui en aquest tema.
El Sr. Perearnau comenta no hi ha pressupost però s’ha augmentat la jornada d’una
persona, que ja li convenia pel fet que treballa molt la Cristina. Però que si
aprovem la seva proposta ja podrem aprovar el pressupost i llavors ja tindrem
partida.
L’alcaldessa diu que del pressupost que en parlarem el dia 3.
Pel que fa la Junta del Casal d’Avis podríem haver actuat abans.
L’alcaldessa respon que no es pot obligar a ningú a constituir una Junta i el Sr.
Regidor ho sap perquè anava a dinar al local.
El Sr. Perearnau replica que amb la seva vida personal no ha d’entrar. Ell pot anar a
dinar on vulgui. Tothom ha de menjar. Des del principi de legislatura estàvem
sense Junta i no l’any abans de les eleccions. Des del principi ell era el responsable
de la Llar de Jubilats. I no s’ha enterat de res fins que li deia la seva mare. Era el
responsable perquè ara l’han fet fora de l’equip de govern.
Una darrera pregunta: l’edifici del carrer Prat que hi ha un risc, com està ?.
L’alcaldessa respon pel que fa la Llar de jubilats, la gent que hi ha sap qui s’ha
preocupat i qui no.
Pel que fa de l’edifici li passarem informe sobre l’estat dels expedients
La Sra. Martínez recorda que a la reunió que vam tractar els pressupostos de
2011, ella va fer la proposta de deixar de cobrar els regidors per destinar-ho a
altres activitats i l’únic que no es va manifestar va ser el Sr. Perearnau. No es va
aprovar i ara a tres mesos vista no arreglarem res. Tothom PSC, IC-V estaven
d’acord i la oposició també.
El Sr. Ferran Martínez demana pel tema de l’escola sobre les declaracions de la
Montse a la televisió. Ells mai han dit que el projecte estigui adjudicat. El que han
explicat és que s’havia encarregat la redacció del projecte a GISA. Fins i tot el
delegat d’ensenyament Albert Nayot i Fuertes ens ha confirmat aquest extrem amb
un escrit del mes de desembre de 2010. L’Escola sembla que tots volem que es
faci. Les declaracions donen la impressió (personal) de que CIU s’alegra que no es
faci l’Escola, com si fos una victòria seva que no es faci. El que toca és anar tots a
una i si ara CIU ho té més bé al govern de la Generalitat de Catalunya, us toca
apretar per tal que es faci. No pas dir que serà dificilíssim i que l’actual equip va
amb afany electoralista dient que el projecte ja està adjudicat. Espera que CIU
s’hagi equivocat i no pas que volen fer coses estranyes.
La Sra. Portabella respon que evidentment tenen ganes de que l’Escola es faci.
Les interpretacions personals del Sr. Regidor no les comparteix: no fora cap victòria

el fet que no es fes l’escola. Ratifica les informacions que van donar dilluns a la
roda de premsa.
L’alcaldessa comenta que les informacions donades per la Sra. Portabella són com
a mínim inexactes: a la zona de cal Ribalaigua no s’està remenant. S’executa un
projecte al que el grup de CIU va donar el seu suport explícit. L’actual equip va
proposar la ubicació i va presentar al Ple una proposta de modificació del PGOU que
es va aprovar per unanimitat.
Que l’escola és necessària fa temps que ho sabem però n va ser fins l’ant 2008 que
es va decidir on anava. Es va iniciar tots els tràmits. El pilot de papers que li mostra
a la Sala de Plens són totes les actuacions realitzades:
- Modificació puntual del PGOU
- Encàrrec de redacció del projecte de les obres d’urbanització segons
requeriments del Departament d’Educació
- Informe favorable del Departament d’Educació com espai idoni
- Informe favorable de l’ACA per fer l’equipament
- Projecte de 277.000 €
- Informació pública
- Dues subvencions que cobreixen més del 90% del cost de les obres.
Es fa una obra d’urbanització completa: portar tots els serveis, aigua, clavegueram
enllumenat… No pas “remenar terres” com ha dit la regidora.
Tot això per tal que la Generalitat de Catalunya no tingui cap excusa per no fer
l’escola.
Per això no pot entendre que CIU digui alegrement que l’escola no es farà. Sense
haver ni un intent per evitar-ho.
És cert que hi ha un acord de la Generalitat de Catalunya que atura tots els
projectes i els replanteja. Però nosaltres tenim constància que el nostre projecte és
prioritari segons un email molt recent del delgat d’ensenyament Sr. Albert Bayot.
Li hauria sabut greu haver de dir a la població de Campdevànol que l’escola no es
farà.
El dia 20 de març té hora per baixar Ensenyament. Fins aleshores no té més
informació.
La Sra. Portabella diu que no s’ha mirat bé les seves declaracions
L’alcaldessa li diu que respecta totes les opinions però li demano més diligència en
aquest tema que és d’especial transcendència pel poble de Campdevànol. Manifesta
que li dol a ella i la resta de regidors i al poble en general perquè qui està patint les
conseqüències de la situació de les actuals escoles, els fills dels quals estan fent
classes en condicions precàries als passadissos. Aquest nens no podran gaudir de
les condicions que van poder gaudir els que van assistir a l’Escola a Campdevànol.
Segurament la Sra. Portabella i el Sr. Manso, (cap del quatre de CIU), no van poder
gaudir perquè no van assistir a l’escola de Campdevànol...
NOTA DEL SECRETARI:
En aquest moment es deixa de respectar el torn de paraula i intervenen els regidors
de manera aleatòria. Es fa constar a petició expressa dels regidors Sr. Serrador,
Sr. Manso i Sra. Portabella, tot i que no té cap transcendència en cap acord de la
sessió d’avui i no consta a l’ordre del dia:
“…”

El Sr. Manso demana l’alcaldessa que no faci valoracions personal. És indignant el
que acaba de dir i li demana que ho retiri.
La Sra. Portabella demana quina importància té on van anar a l’escola.
El Sr. Serrador demana a què es refereix quan diu que ells no van anar a l’escola a
Campdevànol.
L’alcaldessa respon que és un fet que ells no van anar a l’escola de Campdevànol…
La Sra. Portabella respon que personalment ella pateix directament la situació
actual de les escoles. Ella és la primera que té interès a que es faci l’escola. Té molt
interès perquè pateix les conseqüències de l’escola que tenim ara.
La Sra. Eva Martínez replica que si la Sra. Portabella pateix la situació és perquè vol
perquè la seva plaça no està en aquesta escola.
El Sr. Manso intervé per dir que no té cap importància on van estudiar o on té la
plaça la regidora Sra. Portabella. Diu que és inacceptable que es facin declaracions
d’aquest tipus al Ple de l’Ajuntament i demana que es comportin.
La Sra. Eva Martínez respon que la Sra. Portabella ha creat una alarma a la
població que no és real. Li demana perdó si l’ha entès malament, però li ha semblat
que deia que la gran damnificada per la situació de l’escola és la Sra. Portabella.
Quan realment els perjudicats són els nens i nenes i els veïns als quals se’ls ha
creat alarma social. Ella, com a mestre, també pateix les conseqüències de l’escola
com la Sra. Portabella, però a l’Ajuntament parla com a regidora i no pas com a
docent. No es poden barrejar temes.
El Sr. Manso acusa l’alcaldessa d’haver dit que els regidors de CIU no defensen
l’escola pel fet que no van anar. Això dol, i es fer fantasmades. L’alcaldessa pot ser
no ho ha dit clarament però ho ha insinuat. No es poden ventilar assumptes
personals al mig del Ple.
El Sr. Serrador demana que el secretari faci constar a l’acta les declaracions de
l’alcaldessa.
L’alcaldessa comenta que ella estava fent la seva explicació i no l’ha pogut acabar
perquè se li han tirat a la jugular, per la qual cosa i com que no hi ha cap més
assumpte per tractar…
El Sr. Serrador comenta que ell va assistir al CEIP Pirineu. I es treuen coses de
context.
El Sr. Ferran Martínez fa constar que ell ha fer la seva intervenció per deixar clar
quina és la postura que s’ha de seguir en la lluita per l’escola. Si s’han dit alguna
cosa inapropiada ho lamenta.
El Sr. Manso demana que retirin les dues al·lusions personals. És patètic que s’hagi
dit això al Ple.
L'alcaldessa tanca el debat recordant els comentaris sobre la seva persona i la
família a diversos butlletins de CiU.
La Sra. Portabella, Sr. Manso i Sr. Serrador insisteixen que aquest debat consti en
acta.

L’alcaldessa demana als regidors que quan es facin declaracions sobre l’escola
siguin més responsables.
La Sra. Portabella demana que ells també siguin responsables.
L’alcaldessa dona les gràcies a la senyora regidora per la seva educació.
“…”
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:15 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

