ACTA NÚM. 3/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

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

Excusa:

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.

Montserrat Portabella Darnés(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 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última
sessió plenària
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Acord de cessió de finques destinades a equipaments escolars municipals
Aprovació inicial del reglament del Consell de Poble de Campdevànol
Adhesió al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i la
ACM i l’FMC per l’execució de programes en l’àmbit de competència de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil
Moció de suport a la candidatura Barcelona-Pirineus per a la celebració de
les olimpíades d’hivern 2022
Moció sobre adopció de mesures de seguretat a la Nacional 152 al seu pas
per Campdevànol
Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions

1

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a
l’ordre del dia
Prèviament excusa la regidora Sra. Montserrat Portabella i li desitja que es recuperi
aviat.
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29-01-2010
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària
08/01/2010
22/01/2010
25/01/2010

26/01/2010
27/01/2010

28/01/2010

29/01/2010

Delegació funcions d’Alcaldia per absència de la titular
Requeriment per neteja solar Camí de la Creu sense edificar de la Sra. Francisca
Vital Bautista
Llicència ambiental activitat prestació de serveis de comunicacions electròniques
(banda ample) presentat Sr. Ricardo Gómez Villagran
Liquidació escombraries amb el 50% de bonificació
Concessió d’una pròrroga de 6 mesos al Sr. Agustí Capdevila i Masdeu.
Aprovació inicial projecte per a la garantia al Polígon Industrial de Niubó a
Campdevànol
Convocatòria Ple ordinari 29-01-2010
Llicència ambiental activitat taller d’estructures metàl·liques Asmitec, SL
Gratificacions i Productivitat nòmina gener 2010
Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública a la Diputació de Girona
Atorgament llicència d’obres al Sr. Joan Arimany Gabalosa
Concessió llicència d’obres al Sr. Joan Sánchez Ibañez
Concessió llicència d’obres al Sr. José Palamo Palomo
Concessió llicència d’obres al Sr. Marc Rio López
Canvi de nom nínxol núm. 766, pis segon de la Via de Sant Llorenç a Ramon
Soler Adam
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Diagonal al Sr. Miquel Comelles Capdevila en
representació GEC
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala N2 Centre Cívic al Sr. Antonio Ibañez Jaén en
representació Unión Ciclista Campdevànol
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Auditori Centre Cívic al Sr. Miquel Comelles
Capdevila en representació GEC
Autorització transmissió llicència d’activitat ramadera bestiar boví Mas El Grané
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Polivalent del Centre Cívic a Plataforma
Campdevànol Decideix.
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Auditori Centre Cívic a l’Associació de Dones El
Roser de Campdevànol
Ocupació via pública per obres (1a relació 2010)
Incoació expedient restauració de la realitat física alterada i ordre jurídic
vulnerat obres de transformació de local comercial en habitatge a la finca
situada al carrer Castell, 2
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01/02/2010

03/02/2010
04/02/2010

05/02/2010

09/02/2010

10/02/2010

12/02/2010

13/02/2010

Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment odre
regularització usos local Av. Verge de Núria, 10
Aprovar l’anul·lació i devolució, si s’escau, de la taxa per tinença de gossos a
Ramon Camprubi Basagaña
Aprovar la baixa de la taxa per tinença de gossos a Helga Pujol Osma
Acord d’exempció d’Impost de vehicles al Sr. Jordi Joaquin Llobet
Aprovar l’exempció de la taxa per recollida domiciliària de residus sòlids urbans
a les persones que consten en l’expedient
Concessió llicència d’obres al Sr. Patllari Masmitjà Vilalta
Liquidació per Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (1a relació
2010)
Ordre execució per reparació de la tanca d’obra de delimitació de la finca
situada a la Ctra. Gombrèn del Sr. Manuel Armijo García
Sol·licitud de subvenció per a actuacions per situació d’urgència
Aprovar la liquidació per aprofitament especial del domini públic local a
l’empresa CABLEUROPA,SAU
Aprovar la liquidació per aprofitament especial del domini públic local a
l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA
Aprovar la liquidació per aprofitament especial del domini públic local a
l’empresa IBERDROLA, SA
Liquidació per Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (2a relació
2010)
Concessió llicència d’obres al Sr. Agustí Vilà Cubí i Pere Orri Pérez
Concessió llicència d’obres al Sr. Joan Costa Martínez
Concessió llicència d’obres al Sra. Maria Morera Muñoz
Llicència per activitat de magatzem de bastides i materials de decoració amb
emplaçament al C/ Diagonal, 3 baixos
Llicència d’obres c/ Cal Daina, 2 al Sr. Josep Mª Coll Vilarrasa
Concessió llicència d’obres Ctra. Vista Alegre, 16 al Sr. Josep Boixader Vilella.
Arxiu petició liquidació definitiva ICIO llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-52/09
Modificació del Pressupost de l’exercici del 2010 per generació de Crèdit
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala 2 del centre cívic pel 13/01/2010 a Jaume
Bassaganya.
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Auditori del centre cívic tots dimarts i dijous
mati a l’Associació de Dones El Roser.
Autorització l’ús privatiu de la Sala Polivalent del Centre Cívic el 11/02/2010 a
Plataforma Campdevànol Decideix.
Autorització l’ús privatiu de la Sala Auditori del Centre Cívic el 13/02/2010 a
Àfrica Muntané Izquierdo
Autoritzar l’ús privatiu de la Sala Auditori del Centre Cívic el 26/02/2010 a
Genis Rivera Marquez
Incoació expedient per a la contractació en arrendament d’un local amb destí a
magatzem de la brigada de serveis municipals
Ordre execució per reparació peces ceràmiques façana edifici Prol. Gala, 20-24
Aprovació definitiva del Projecte de modificació de la urbanització de l’àmbit de
Cal Ribalaigua
Reclamacions sobre IIVT, anul·lar primera liquidació a Miquel Serrador
Basagaña i aprovar nova liquidació amb valor sòl corresponent.
Acord d’exempció d’Impost vehicles a Joaquim Juncà Vila
Acord d’exempció d’Impost vehicle Nissan Almera a Joaquim Fernandez Benitez
i desestimar Wolsvagen Polo
Acord d’exempció d’Impost vehicles a Lucio Magariño Lorenzo
Sol·licitud autorització instal·lació atracció per setmana santa a Dolors Serra
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15/02/2010

16/02/2010
17/02/2010

18/02/2010

Masdevall.
Aprovar liquidacions per la instal·lació de bateries de comptadors a Maurici
Camprubí Falcó i PROMCAT SL
Aprovar liquidacions per ocupació de la via pública per mercat i servei
d’escombraries, 1r semestre exercici 2010
Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal
d’Habitants a Rossana Beatriz Nuñez Ojeda
Ordre execució per neteja solar Av. Pau Casals, 1
Canvi de nom nínxol núm. 240 pis tercer de la Via Ntra. Sra. Del Roser a Teresa
Trapero Lara
Concessió llicència d’obres a Eugeni Giménez Miret
Concessió llicència d’obres a Eugeni Giménez Miret
Concessió llicència d’obres a Joan Sanchez Gonzalez
Atorgar llicència d’obres a Eudaldo Sadurni Puig
Atorgar llicència d’obres a Anna Ribera Casals
Sol·licitud de subvencions manteniment colònia de gats

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades.
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local celebrades en dates 14 i 28 de gener de 2010.
El Ple en queda assabentat
4. Acord de
municipals

cessió

de

finques

destinades

a

equipaments

escolars

L’Ajuntament de Campdevànol té interès en unificar en una única instal·lació els
dos centres escolars que actualment existeixen al municipi, per tal de millorar-ne la
gestió i reduir les despeses de manteniment.
Amb aquest objectiu s’han iniciat els tràmits per a la cessió, a favor de la
Generalitat de Catalunya, d’un solar situat a l’àmbit de Can Ribalaigua, destinat a la
construcció del nou Col·legi Públic Pirineu.
Vist que l’Ajuntament és propietari de les finques següents:
FINCA A
“Terreny de figura irregular situat a Campdevànol, que ocupa una extensió
superficial de vuit-cents vuitanta-set metres i seixanta-cinc decímetres quadrats
(887,65 m2). Limita: al Nord, amb carrer i aparcaments de nova obertura en una
línia de 43,50 metres; Sud, amb edifici confrontant en una línia de 19,00 metres i,
formant retranqueig de 14,00 metres, amb un segon edifici confrontant en una línia
de 8,50 metres, i amb parcel·la propietat de Naus Costa, SA en una línia de 3,05
metres, i línia de 12,00 metres; Est, amb parcel·la propietat de Naus Costa, SA, en
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una línia de 24,35 metres, retranqueig de 4,00 metres, i línia de 3,05 metres, i
amb carrer de nova obertura en una línia de 8,95 metres; Oest, amb carrer Puigmal
en una línia de 22,30 metres i, formant retranqueig, amb edifici confrontant en una
línia de 14,00 metres”.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Campdevànol, en el Registre
de la Propietat de Ripoll, al tom 1465, llibre 66, foli 174, finca 3003, inscripció 2a.
La seva referència cadastral és: 1552401DG3715S0001MG.
FINCA B
“Finca de 900 metres quadrats (900 m2), que limita: al Nord, amb línia de 15
metres amb la prolongació del carrer Damià de la Farga; a l’Est amb línia de 60
metres amb zona verda; al sud amb línia de 15 metres amb prolongació del carrer
Diagonal i a l’Oest amb línia de 60 metres amb carrer Puigmal”.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Campdevànol, en el Registre
de la Propietat de Ripoll, al tom 1465, llibre 66, foli 66, finca 2995, inscripció 2a.
La seva referència cadastral és: 1553101DG3715S0001HG.
Vist que l’Ajuntament ha modificat el planejament urbanístic per tal de constituir un
únic solar resultant de l’agrupament de les dues finques anteriors i la redistribució
dels espais públics del sector que dóna com a resultat una parcel·la de 3.869,26
m2, més la vialitat i el sistema de parcs i jardins públics.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del ACORDS següent:
PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de
les finques esmentades a la part dispositiva.
Aquestes finques consten inscrites a l’Inventari de béns del Municipi com a béns
patrimonials.
La cessió es fa lliure de càrregues i servituds i consten inscrites al Registre de la
Propietat com a finques independents.
El destí de les finques és la construcció i posada en funcionament d’un col·legi
d’educació infantil i primària.
SEGON. Si la finca cedida no és destinada a la finalitat esmentada en el termini de
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent,
en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
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En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions
i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Campdevànol
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en Registre de
la Propietat de la cessió acordada.
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions
que faci possible continuar oferint el serveis educatiu, d’acord amb la normativa
vigent.
TERCER. La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest acord
podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer
mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu en el
mateix haurà de efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.
El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant mediambiental i compte amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de
l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la
instal·lació d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari-,
xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne- i els vials que limiten
amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques
que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega
per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de
les obres.
QUART. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les
taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència
d’aquestes obres, així com per als tributs que pugui gravar l’activitat educativa.
CINQUÈ. En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació,
directament o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment
normatiu i del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores que
requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a
la vigilància, neteja, subministraments (electricitat, aigua i combustible) i conserge
en el cas que se’n disposi, així com el manteniment correctiu (petits desperfectes
que es derivin de l’activitat escolar ordinària com ara bombetes, reposició de vidres
trencats, etc.).
SISÈ. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part
de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho
sol·licitin a l’Ajuntament. En cas de sol·licituds diferents a les anteriors, per a
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realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament
escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
SETÈ. Es faculta a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Campdevànol o regidor/a a qui
delegui per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat
del que es disposa en aquest acord.
L’alcaldessa explica la proposta:
Seguim amb la tramitació de l’expedient per la construcció de les noves escoles de
Campdevànol. Aquest mes ha quedat definitivament aprovat el projecte
d’urbanització i preparem el plec per licitar-ho.
Aquest és un primer tràmit per fer la cessió que suposa demanar autorització a
Governació i comptar amb els informes favorables d’Educació.
També recorda que de cara a la Llei de Barris aquesta obra puntuarà com inversió
al municipi no inclosa al finançament dels Barris.
El Departament d’Educació ja ens ha fet arribar per escrit la seva disposició a fer
l’escola.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació
5. Aprovació inicial del reglament del Consell de Poble de Campdevànol
Atès que l’Ajuntament està fermament compromès amb el foment de la participació
ciutadana per tal de garantir la màxima implicació dels veïns i veïnes del poble en
la gestió dels afers col·lectius.
El dret proclamat per l’article 23 de la Constitució i el mandat que l’article 9.2 de la
mateixa fa a tots els poders públics són els principis inspiradors d’aquest òrgan de
participació i consulta que pretén aplegar la màxima representació dels diversos
sectors socials, econòmics i culturals del nostre poble.
Per a l’elaboració d’aquest reglament s’ha tingut en compte el procés de debat que
s’ha realitzat amb un ampli sector de la nostra ciutadania i de les seves entitats. Els
criteris reflectits en aquest procés han servit d’orientació per a l’elaboració del seu
articulat.
Els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveuen la creació d’òrgans
sectorials i territorials per tal de facilitar la participació ciutadana. En el mateix
sentit l’article 131 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.

7

Considerant-se del màxim interès per aquest Municipi l’aprovació d’una ordenança
municipal que reguli el Consell de Poble de Campdevànol, amb l’objecte de
completar el que es disposa en les lleis i reglaments vigents;
Vist el reglament del Consell de Poble de Campdevànol que és el resultat del procés
de participació ciutadana dut a terme per l’Ajuntament;
Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents
1. Aprovar inicialment el reglament del Consell de Poble de Campdevànol
2. Sotmetre’l a informació pública, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el
taulell d’anuncis i pàgina web de la Corporació, perquè hom pugui examinar
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’Alcaldia per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.
L’alcaldessa explica la proposta:
Aquest reglament regularà el Consell de Poble que és una aposta del consistori per
canviar la manera de fer política a l’Ajuntament. Es vol comptar amb la opinió dels
veïns per a la presa de decisions en els afers més rellevants pel poble. La
incorporació d’altres punts de vista suposarà l’enriquiment del procés de presa de
decisions. Així el dia de les eleccions no serà l’únic en que la opinió dels veïns es té
en compte. I suposa un punt d’informació directe entre l’ajuntament i els veïns.
Aquest reglament és fruit d’un procés de participació amb els veïns i els partits
polítics. Agraeix la dedicació desinteressada de tos els que han participat.
El Consell de poble serà un espai de reflexió que millorarà les relacions amb els
veïns.
És desig de l’Alcaldia que aquest sigui un pas per millorar les relacions en la
legítima aspiració de donar un gir de 180º en la manera de fer política, i a l’hora ser
capdavanters des de Campdevànol.
El Sr. Manso felicita l’equip de govern pel consens en la redacció del Reglament.
Només li sap greu que aquest consens hagi trigat tant a arribar (dos anys i escacs).
Per exemple el POUM: les propostes del seu grup van ser constructives i s’hauria
d’haver arribat a un consens.
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És bo arribar a aquest consens abans de la fi de la legislatura i espera que n’hi hagi
més d’ara endavant sobretot pels temes més rellevants.
L’alcaldessa contesta que el procés es va iniciar l’any 2008 amb una subvenció per
realitzar el procés de participació ciutadana. No es tracta d’una actuació de consens
darrera hora.
El març de 2009 vam contractar un tècnic expert en consultoria sociopolítica que va
organitzar reunions amb entitats i varis sectors de la població.
Al juliol es va fer una bustiada i un seguit d’enquestes al Mercat municipal.
A l’octubre es va elaborar el primer esborranys de Reglament amb un grup de
persones representatives.
Al novembre es va fer la reunió amb la oposició.
A la Comissió informativa del Ple ordinari es va comentar el Reglament.
Avui mateix hem tancat les esmenes.
Amb tot aquest procés allò important és tenir el Reglament que avui aprovem.
La participació ciutadana s’ha de treballar apolíticament, per què els regidors
intervenen al Ple: el Consell de Poble un òrgan assessor que aportarà punts de vista
al Ple de l’Ajuntament. Però la responsabilitat segueix essent dels regidors.
S’ha demostrat que podem treballar junts tots els grups municipals i també espera
poder seguir en la mateixa línia d’ara endavant.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació
6. Adhesió al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i la
ACM i l’FMC per l’execució de programes en l’àmbit de competència de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil
Vist que l’Ajuntament de Campdevànol està adherit des de l’any 2007 al conveni de
col·laboració entre el Departament de Justícia i la ACM i l’FMC per l’execució de
programes en l’àmbit de competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil;
Atès que el Departament de Justícia ens ha fet saber la conveniència de renovar
l’adhesió pel fet que han hagut canvis en la gestió del conveni;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Renovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campdevànol al conveni de col·laboració
entre el Departament de Justícia i la ACM i l’FMC per l’execució de programes en
l’àmbit de competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
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3. Comunicar-ho al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la
seva deguda constància.
L’alcaldessa explica que aquest conveni ja signat l’any 2007 es vol renovar per
indicació del Departament de Justícia arrel de la prestació de nous serveis en
matèria de compliment de penes alternatives a les privatives de llibertat.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació
7. Moció de suport a la candidatura Barcelona-Pirineus per a la celebració
de les olimpíades d’hivern 2022
Vista la moció de suport a la candidatura Barcelona-Pirineus per a la celebració de
les olimpíades d’hivern 2022 que ens ha tramés l’Ajuntament de Ripoll;
Vist que la celebració d’aquesta esdeveniment repercutirà molt positivament a tots
els municipis dins l’àrea d’influència de les pistes d’esquí del Pirineu, com és el cas
de Campdevànol;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Donar suport a la moció en tots els seus termes.
2. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i a l’Ajuntament de Barcelona per
a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica que la candidatura de Barcelona és positiva per la comarca. La
seu acollirà esports “indoor” i els Pirineus les competicions a l’aire lliure.
El Ripollès disposa d’infraestructures importants i la Cerdanya també té experiència
en competicions internacionals.
La celebració suposaria una important inversió en millores de les comunicacions a
tots els nivells (carretera, ferrocarril...)
Demà es presenta a la Cerdanya la candidatura.
El Sr. Serrador comenta que, tot i que la candidatura va sorgir com un bolet,
donaran suport a la moció per què les millores a les comunicacions poden ser molt
importats, cas que la candidatura prosperi.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació
8. Moció sobre adopció de mesures de seguretat a la Nacional 152 al seu
pas per Campdevànol
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El passat dijous dia 18 de febrer va morir una veïna de Campdevànol a resultes del
tràgic accident mortal ocorregut a la N-260 al seu pas per la nostra població.
L’accident va tenir lloc en el moment en què la veïna travessava dita carretera dins
del nucli urbà de Campdevànol per arribar al Barri del Raval, un barri poblat per
moltes persones d’avançada edat.
En l’actualitat, l’únic pas de vianants existent a la zona es troba a l’alçada del pont
vell, malgrat existir diverses vies de connexió per vianants, tals i com el pont de la
Farga i el pont de la Carretera de Gombrèn i que uneixen el centre de la població,
on s’hi ubiquen els diversos serveis, amb el Barri del Raval.
Aquest fet, l’existència d’un únic pas, facilita que els veïns i veïnes del Raval
s’arrisquin a travessar la carretera Nacional per llocs on no hi ha garanties de
seguretat, més encara pel fet que el pas per vianants existent està ubicat just
després d’un pronunciat canvi de rasant que, sens dubte genera inseguretat per la
manca de visibilitat existent.
Malauradament aquest tipus d’accident s’ha repetit fins quatre vegades en la
nostra població. Quatre víctimes mortals s’ha cobrat la deficitària seguretat viària
en aquest punt, tot i la reclamació constant i reiterada per part d’aquest
Ajuntament per tal que siguin establertes mesures definitives per al control de la
velocitat i el trànsit de vianants en aquest punt.
Fins i tot, amb l’objectiu de reforçar el posicionament de reivindicació mantingut
per l’Ajuntament, el dia 4 de març de 2008 es signar un conveni amb el Servei
Català de Trànsit per tal de dotar la població d’un Pla de Seguretat Viària que fou
aprovat unànimement pel Ple de l’Ajuntament el 25 de juliol del mateix any. En
aquest minuciós estudi, es preveuen entre altres mesures de seguretat, la
construcció d’una rotonda en les immediacions del lloc on es va produir l’accident.
Atès que la situació actual d’inseguretat en el trànsit en el tram de la N-260 al seu
pas per Campdevànol obliga a l’adopció de mesures urgents per tal d’acabar amb
els accidents;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Expressar el condol del consistori i del poble de Campdevànol a la família de la
veïna, morta tràgicament en l’accident de circulació.
2. Reiterar l’exigència al Ministeri de Foment de redacció de l’estudi tècnic
corresponent per a la implantació de mesures urgents i definitives que
contribueixin a minimitzar el risc per la seguretat de les persones que suposa el
trànsit de vehicles en el pas de la N-260 pel nucli urbà de Campdevànol.
3. Trametre aquest acord a la família de la difunta, al Ministeri de Foment i a la
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda
constància.
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L’alcaldessa llegeix la proposta que és prou explícita.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació
9. Informació de l’Equip de Govern
El Sr. Ferran Martínez explica que el Departament d’Educació ha aprovat els horaris
dels darrers dos anys. La Llar d’infants iniciarà el curs el dia 7-09-2010 i no farem
la setmana de vacances al febrer.
La Sra. Caballero informa que s’ha executat l’obra dels camí del Cubilàs per tal
d’instal·lar l’antena que donarà cobertura a la zona de Niubó.
L’alcaldessa afegeix que la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de
Telecomunicacions esperava que féssim el camí per fer l’estudi i la construcció de
l’antena per la TDT i la Banda Ampla.
El Sr. Perearnau explica que el Dipsalut:
- Ens ha adjudicat un agent de salut que estarà en contacte amb la tècnica i amb
ell mateix.
- Ens farà les anàlisi de les sorreres dels nens.
- Ens subvencionarà el 70% del cost del control de plagues.
- Faran un tríptic informatiu pels establiments sobre salut.
- Pel que fa l’estudi de sorolls l’empresa contractada pel Dipsalut s’ha posat en
contacte amb l’Ajuntament. Es farà a finals de març amb visites als domicilis
afectats. Desprès ens proposaran les mesures que calguin fer.
- També hem demanat que ens facin analítiques de la sortida d’aigua de les Escoles
i la Llar d’infants.
- Per acabar dir que hi ha prevista una xerrada sobre alimentació i intoleràncies.
El Sr. Rivera explica les obres realitzades per la Brigada:
- Temes de sanejament, voreres enllumenat i pous de registre
- Semàfor a la ctra. Gombrèn
- Neteja i desbrossament del sector de la via del tren: camí de la Creu i pista
petanca.
- Han instal·lat 500 metres de barana al camí Ral.
- Han fet el manteniment del Centres Escolars i la Llar d’Infants
- S’ha senyalitzat els punts de recollida de trastos vells i es farà arribar un calendari
als veïns amb els dies de recollida.
L’alcaldessa explica:
- Que ja hem pagat totes les certificacions (excepte una endossada)
Que hem cobrat la subvenció de la Llar d’Infants de 310.000 EUROS
En definitiva la comptabilitat de l’Ajuntament segueix normalment.
- Que ens va visitar la consellera Tura el 12 de febrer en una trobada amb jutges
de Pau per veure les instal·lacions de l’Agrupació de Jutjats al centre cívic
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- La Federació de Municipis va organitzar una trobada de petits municipis al nostre
poble, en la línia de descentralitzar trobades. Els temes tractats van ser el
finançament, les noves tecnologies i les subvencions de la Diputació de Girona.
- Del tema de LIVE FM vol informar que s’ha rebut un escrit del CAC on demanen
informe sobre la prestació directa del servei.
Els hem avançat que tenim un conveni de l’any 2005 anterior a la normativa actual.
La nostra ràdio és un equipament municipal públic que dona informació de
l’actualitat municipal de l’equip de govern, la oposició, les entitats del pobles, les
sardanes i a és fa programació pel jovent.
El CAC ja ens ha dit que el servei es presta bé.
- Ens ha arribat una comunicació del Departament de Medi Ambient i Habitatge on
s’exposa la predisposició d’acceptar el solar municipal de Niubó per construir la seu
dels agents rurals compartint espai amb la Brigada municipal.
Aquesta setmana l’Ajuntament treia a concurs el lloguer d’una nau per la Brigada
que ara es pot dir que serà temporal.
El Ple en queda assabentat
10. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Salamó vol manifestar que celebra aquest darrer punt explicat per l’Alcaldia.
El Sr. Serrador en relació a la notícia de LIVE FM vol expressar el seu suport a la
Ràdio de Campdevànol per què dóna suport a les entitats i als diferents grups
polítics. El seu únic problema és que tenen molt audiència i això fa mal a la
competència.
El Sr. Manso exposa que caldria felicitar la tasca fet per la Plataforma Campdevànol
Decideix per la consulta del proper 28 de febrer.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:50 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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