ACTA NÚM. 3/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2009
Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

A la sala d’actes de l’Ajuntament
de
Campdevànol,
essent
les
20:00 hores del dia 27 de març
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.

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
Actua com a secretari
Montserrat Portabella Darnés Josep Ruiz i Muñoz

el

Sr.

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.

Proposta aprovació actes sessions anteriors.
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària.
Donar compte actes sessions de la Junta de Govern Local.
Aprovació inicial Reglament de règim intern de la llar d’infants
municipal.
Aprovació Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències de
primera ocupació o utilització d’edificis i instal·lacions.
Proposta de modificació Ordenança reguladora de la retolació de
carrers i numeració d’edificis.
Ratificació acord de la Junta de Govern Local 11-03-09 d’aprovació
projecte Vies verdes.
Sol·licitud al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
millora del ferm de la carretera Gi-401.
Informació de l’Equip de Govern.
Precs i preguntes i mocions.
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Acta sessió extraordinària 27 de febrer de 2009.
L’acta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. RELACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ PLENÀRIA
2.1. Donar compte de Decret d’Alcaldia:
18.02.09

Autorització ús sala Auditori C. Cívic a l’Escola de Música del
Ripollès el dia 26 de març a les 19:00 hores, per celebrar el
concert anual de professors.

18.02.09

Autorització ús sala Auditori C. Cívic a Joan Manso Bosoms, en
representació del Grup Municipal de CIU, el dia 20 de febrer a les
21:30 hores, per celebrar una reunió.

23.02.09

Aprovació liquidacions I. Increment Valor dels Terrenys (1ª relació
2009) que puja la quantitat de 6.831,99 €.

24.02.09

Arxiu expedient ordre execució per reposició urbanització pública
C/ Major, 2.

24.02.09

Aprovació inicial “Projecte arranjament zona verda barri del Roser
de Campdevànol.

24.02.09

Convocatòria Ple ordinari 27.02.09

26.02.09

Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència
tècnica per emissió dictamen tècnic per al manteniment tèrmic i
legionel·losi a les instal·lacions municipals a contractista
LAMPISTERIA CAMPDEVANOLENSE, SL .

26.02.09

Autorització pagament gratificacions i productivitat nòmina febrer
2009.

26.02.09

Autoritzar la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via
pública amb placa de “gual permanent” al Sr. David Colomé Sellas,
pel local destinat a garatge situat al C/ Onze de setembre, 12.

26.02.09

Acord d’exempció d’impost de vehicles a Zineb Lamghari Lamghari
per disminució (canvi de vehicle).

26.02.09

Sol·licitar a l’entitat bancària Caixa de Girona que, transitòriament,
permeti als clauers de l’ajuntament administrar els comptes de
l’associació de Pensionistes i Jubilats.
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26.02.09

Requeriment documentació sol·licitud llicència ambiental activitat
de fabricació de tancaments metàl·lics quin titular és Portabella
Serrallers, SL. amb emplaçament al C/ Major, 3.

26.02.09

Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua, autorització per treballs
de condicionament i manteniment periòdic guals sobre el riu
Merdàs dins el terme municipal de Campdevànol.

26.02.09

Adjudicar a Construccions Rengel Soler, SL obres de millora de
l’entorn del camp de futbol municipal, per import de 46.645,31
euros i 7.463,25 euros d’IVA.

26.02.09

Adjudicar a Fernaroma Construccions, SL les obres relatives a
l’adequació de l’equipament infantil dels parcs i jardins municipals,
per import de 36.823,92 euros i 5.891,83 euros d’IVA.

26.02.09

Adjudicar a Construccions Comarca del Ripollès, SL les obres
relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, per import de
37.029,23 euros i 5.924,68 euros d’IVA.

26.02.09

Adjudicar a Excavacions Lluís Icart, SL les obres relatives a la
construcció d’un mur de pedra al Barri del Castell, per import de
38.529,00 euros i 6.164,64 euros d’IVA.

26.02.09

Adjudicar a Excavacions Lluís Icart, SL les obres relatives a
l’adequació i millora del camí ral de Campdevànol a Gombrèn, per
un import de 30.096,55 euros i 4.815,44 euros d’IVA.

26.02.09

Sol·licitud de subvenció a l’àrea de Cooperació Esportiva per a
l’organització de l’edició d’enguany de la Cursa del Comte Arnau.

26.02.09

Sol·licitud de subvenció a l’àrea de Cooperació Esportiva per a
l’organització de l’edició d’enguany de les Jornades de Promoció de
l’Esport.

26.02.09

Adjudicació provisional contracte servei redacció estudi creació
espai dinamització econòmica a l’empresa D’Aleph Iniciativas y
Organización, SA, pel preu de 18.275,86 euros i 2.924,14 euros
d’IVA.

26.02.09

Modificació del Pressupost de l’exercici del 2009 per generació de
crèdit.

02.03.09

Baixa comptador 045.1635 corresponent a l’abonada Dolors Planas
López.

02.03.09

Requeriment al Sr. Esteve Palau Gumí perquè en un termini d’un
mes procedeixi a la restauració de la realitat física o jurídica
alterada, mitjançant l’execució de les obres d’enderroc del tram de
mur perimetral executat en la parcel·la 31 de Vista Alegre, situada
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al C/ Batllia núm. 3.
02.03.09

Incoar expedient sancionador per infracció urbanística al Sr. Esteve
Palau Gumí, consistents en execució d’un tram de mur perimetral
de delimitació de la parcel·la 31 del Pla Parcial de Vista Alegre.

03.03.09

Llicència ambiental activitat ramadera cria extensiva de bovins,
cria extensiva d’ovins i engreix intensiu de bovins, engreix porcí i
equí al Mas Pernau, al Sr. Joan Colomer Portell.

03.03.09

Llicència ambiental activitat de fusteria Pol. Industrial Molinou, nau
núm. 3 – Sr. Joan Graboleda Dot.

05.03.09

Concessió llicència d’obres a la Sra. Maria Vilardell Gardella per
reforma de la cuina de l’habitatge de la Plaça de l’Església, 5.

06.03.09

Aixecament suspensió execució obres carrer Miraflors, 2, de
conformitat a l’informe amés per l’arquitecta tècnica Sra. Sònia
Puig Aguilera.

10.03.09

Llicència trasllat activitat
AUTOESCOLA FRESER, SC.

10.03.09

Emplaçament interessats i sol·licitud defensa jurídica recurs
contenciós administratiu 223/2009 . Telefònica Moviles Espanya.

10.03.09

Acomiadament del Sr. Josep Casas Noguera.

10.03.09

Proposta a l’I.N.E. baixa del padró municipal de diversos habitants.

10.03.09

Autorització instal·lació lloc venda ambulant al mercat setmanal a
la senyora Magdalena Coma Martorell.

10.03.09

Aprovació liquidacions per instal·lacions vàries a l’hotel en
construcció del C/ Raval, cantonada C/ de la Fulla, a nom de Naus
Costa, SA.

11.03.09

Aprovació 2ª. Relació liquidacions per denúncies municipals, per
import de 258,43 €.

11.03.09

Imposar a l’empresa Construccions Joan Castany, SL l’increment de
la sanció ja abonada de 1.500 € fins a 24.069,95 € que és l’import
del benefici obtingut per la modificació del projecte d’obra i
d’incompliment de la condició de llicència imposada.

11.03.09

Modificació de contracte a Mohamed Mohna que tenia un contracte
de treball d’interinitat per substitució del Sr. Josep Casas Noguera,
passant a ser d’interinitat fins a la cobertura definitiva de la plaça.

11.03.09

Petició d’autorització per actuació eliminació restes vegetals llera

autoescola

carrer

Major,

14

a
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riu Merdàs.
12.03.09

Adjudicació provisional contractació obra “Redistribució planta
baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La
Confiança” a l’empresa Construccions Pàez-Costa, SL.

12.03.09

Adjudicació provisional contractació obres “Rehabilitació i reforma
del cementiri municipal” a l’empresa Construccions Casals Picas,
SL.

12.03.09

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en
matèria forestal.

12.03.09

Acord d’exempció Impost Vehicles a Manuel Ramilo Guapo, per
disminució.
Concessió gual a Mònica Garcia Garcia i Manuel Gómez Gómez per
local destinat a garatge a l’immoble situat al C/ Onze de setembre,
10.

12.03.09

12.02.09

Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor Braulio
Dominguez Gordillo contra una multa per infracció de trànsit.

12.03.09

Acord exempció 50% Impost de Vehicles de tracció mecànica, per
un vehicle de més de 25 anys d’antiguitat i propietat del Sr. Joan
Compaño Pascal.

12.03.09

Llicència
segregació
finca
amb
referència
cadastral
1460912DG3716S0001P0 de l’Avinguda Barcelona, 55 sol·licitada
per Construccions Joan Castany, SL.

13.03.09

Suspensió provisional obres Pl. M. Mas, 3, baixos que s’estan
realitzant per la Sra. Victòria Fajula Barniol.

13.03.09

Llicència activitat exposició i venda habitatges mòbils i caravanes
N-260 Km.121,5 al senyor Napoleón Ramos Mora.

13.03.09

Requeriment per legalització activitat treballs construcció, amb
domicili fiscal al carrer Pompeu Fabra, 6, i quin titular és Xada
Eines del Ter, SL.

16.03.09

Canvi signatures dels comptes bancaris degut al canvi de SecretariInterventor.

17.03.09

Anul.lació factures i aprovació noves liquidacions aigua en atenció
a la reclamació presentada pel Sr. Pere Vilamitjana Puig.

17.03.09

Anul·lació factures i aprovació noves liquidacions aigua en atenció
a la reclamació presentada pel Sr. Manel Vilardell Fajula.

17.03.09

Concessió llicència d’obres a la Sra. Cristina Sala Armengol,
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consistents en canviar revestiment de
l’habitatge situat al carrer Sempreviva, 9

rajola

del

bany

de

17.03.09

Concessió llicència d’obres a la Sra. Yolanda Quintero Rios,
consistents en l’arranjament de les humitats de l’habitació de la
cadera, situada al bloc 3, baixos 2, de la Colònia Pernau.

17.03.09

Concessió llicència d’obres a la GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
SA, consistents en obertura de 1 cala sobre vorera i calçada al C/
Clavetaires, 11.

17.03.09

Concessió llicència d’obres al Sr. Lucio Magariño Lorenzo,
consistents en canviar el paviment del menjador de l’habitatge
situat al carrer Prolongació de la Gala, 10.

17.03.09

Concessió llicència d’obres a al Sr. Jaume Tenas Rius, consistents
en la reforma de la cuina de l’habitatge situat al carrer Coll i
Bardolet, 3.

17.03.09

Concessió llicència d’obres a NAUS COSTA, SL, consistents en
construcció d’una nova línia de Baixa tensió soterrada, entre
l’arqueta existent al C/ Raval, 13 i l’Hotel Sèquia Molinar de nova
construcció situat al C/ Fulla, 12.

17.03.09

Concessió llicència d’obres al Sr. Manuel Alarcón Fortes,
consistents en l’arranjament de la coberta del garatge (aprox. 60
m2), situada a la Ctra. De Gombrèn, 19.

17.03.09

Llicència d’obres a Sònia Puig Aguilera, en nom i representació dels
senyors Eudald Fajula Rovira i Dolors Esturi Riba, per connexió de
clavegueram al C/ Xandri.

18.03.09

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per Implantació
d’un sistema integrat de gestió d’informació.

18.03.09

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona , per despeses
extraordinàries per les nevades del gener del 2009.

18.03.09

Inici procediment adjudicació contracte obres procediment negociat
sense publicitat “Projecte arranjament zona verda barri del Roser”.

18.03.09

Aprovació expedient contractació obres procediment negociat sense
publicitat “Projecte arranjament zona verda barri del Roser”.

18.03.09

Pròrroga llicència d’obres a la Sra. Dolors Ullastres Palou, per
finalitzar les obres de moviment de terres al Passatge Estació núm.
4.

19.03.09

Arxiu expedient ordre execució per arranjament tancament finca
Av. Verge Montserrat, 11.
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El Ple en queda assabentat
2.2. Ratificació d’un Decret d’Alcaldia
Es proposa la ratificació del Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2009 de
cancel·lació de la pòlissa de crèdit amb Caixa de Girona i concertació d’una
pòlissa pel mateix import de 500.000 EUROS amb el Banc de Crèdit Local:
Interès: EURIBOR a 90 dies més el 0,90 %
Comissió d’obertura: 0,20 %
Comissions de disponibilitat: 0,10 %
Liquidacions: trimestral
Termini: 1 any
Intervenció: Secretari de l’Ajuntament
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.
3. DONAR COMPTE ACTES SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de Junta de
Govern Local celebrades en dates 11 i 25 de febrer de 2009.
El Ple en queda assabentat

4. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DE RÉGIM INTERN DE
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Vista la proposta de Reglament de règim intern de la llar d’infants municipal
el Barrufet de l’Ajuntament de Campdevànol.
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 del següent:
PRIMER. Aprovar inicialment el reglament de règim intern de la llar d’infants
municipal “el Barrufet” de l’Ajuntament de Campdevànol.
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SEGON. Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils,
amb anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es
puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas
de no presentar-se’n es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
cap altre acord.
TERCER. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per
a la tramitació d’aquesta proposta.
El Sr. Ferran Martínez explica la proposta:
Es tracta d’un reglament necessari per al funcionament intern de la nostra
Llar d’Infants. És molt similar a d’altres reglaments de llars d’infants.
ara fem una aprovació inicial i durant 30 dies es poden fer aportacions per tal
de millorar-lo, si s’escau.
El Sr. Manso esmenta que votaran a favor, tot i que l’article 13 es pot
millorar pel que fa el procés d’admissió i la reserva de places per veïns de
Campdevànol. Durant la informació pública es presentarà una proposta de
millora.
L’alcaldessa comenta que s’ha de filar prim a l’hora de millorar el procés
d’admissió. Es reuniran per tal de trobar la més adient als interessos dels
veïns de Campdevànol.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE
L’ATORGAMENT
DE
LLICÈNCIES
DE
PRIMERA
OCUPACIÓ
O
UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
Vista la proposta de regulació reglamentària de l’atorgament de llicències de
primera ocupació o utilització d’edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de
Campdevànol;
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 del següent:
PRIMER. Aprovar inicialment ordenança reguladora de l’atorgament de
llicències de primera ocupació o utilització d’edificis i instal·lacions de
l’Ajuntament de Campdevànol.
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SEGON. Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils,
amb anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es
puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas
de no presentar-se’n es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
cap altre acord.
TERCER. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per
a la tramitació d’aquesta proposta.
L’alcaldessa explica la proposta: es pretén regular l’atorgament de llicències
de primera ocupació que actualment ja es donen per aplicació directa de la
Legislació vigent. El reglament entra en el detall de precisar la documentació
que s’ha d’aportar i que actualment ja es demana, per justificar que les obres
s’ajusten a la llicència d’obres donada al seu dia.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚM.
101 REGULADORA DE LA RETOLACIÓ DE CARRERS
I NUMERACIÓ
D'EDIFICIS
Vista la proposta de modificació de la regulació reglamentària de la retolació
de carrers i numeració d'edificis de l’Ajuntament de Campdevànol:
VIGENT:
ARTICLE 4.Els únics models i material admissible per a la retolació i numeració seran el
següents:
RETOLACIÓ: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color verd
fosc, lletres model "metro" en color. Inclourà l'escut del municipi i tot això
d'acord amb el model annex 1.
NUMERACIÓ: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color verd
fosc. Números model "metro" en color. I tot això d'acord amb el model annex
2.
La seva instal·lació es realitzarà de manera que resulti ben visible des de la
via pública i la numeració pròxima a l'entrada o accessos.
PROPOSTA:
ARTICLE 4.Els models i materials per a la retolació i numeració seran el següents:
a) RETOLACIÓ: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color
verd fosc, lletres model "metro" en color. Inclourà l'escut del municipi i tot
això d'acord amb el model annex 1.
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b) NUMERACIÓ: rajola de ceràmica de 150x150mm fons om i marc de color
verd fosc. Números model "metro" en color. I tot això d'acord amb el model
annex 2.
La seva instal·lació es realitzarà de manera que resulti ben visible des de la
via pública i la numeració pròxima a l'entrada o accessos.
c) Seran admissibles altres materials, tant en la retolació com en la
numeració, sempre i quan guardin similitud amb els existents al dia d’avui.
Els serveis tècnics informaran sobre la procedència de la equiparació i la
Junta de Govern decidirà.
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 del següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança 101 reguladora de
la retolació de carrers
i numeració d'edificis de l’Ajuntament de
Campdevànol l’Ajuntament de Campdevànol.
SEGON. Sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils,
amb anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es
puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Cas
de no presentar-se’n es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
cap altre acord.
TERCER. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per
a la tramitació d’aquesta proposta.
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tractar que els rètols de noms i números de carrer es facin amb la forma,
colors i fesomia iguals que fins ara però amb la possibilitat d’usar altres
materials.
El Sr. Salamó demana que es tinguin en compte altres ofertes de rètols,
perquè el que hi ha a l’expedient és car.
L’alcaldessa explica que a l’expedient només hi ha un model de mostra per
fer-nos idea del què estem parlant. L’adquisició de nous rètols es realitzarà a
mesura que les condicions pressupostàries ens ho permetin, però creiem que
és important cuidar també aquests aspectes estètics i de imatge del nostre
poble.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
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7. RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA VIA VERDA CAMPDEVÀNOLSETCASES-SANT JOAN DE LES ABADESSES-OLOT-BANYOLES-GIRONALA BISBAL D’EMPORDÀ-CASTELL PLATJA D’ARO. 1A. FASE, TRAMS
CAMPDEVÀNOL-RIPOLL, SANT PERE DESPUIG-LLOCALOU I RIU
FLUVIÀ-BANYOLES-GIRONA
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 11 de
març de 2009, en relació al “Projecte de la via verda Campdevànol-SetcasesSant Joan de les Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La Bisbal d’EmpordàCastell Platja d’Aro. 1a. Fase, trams Campdevànol-Ripoll, Sant Pere DespuigLlocalou i Riu Fluvià-Banyoles-Girona”:
“....”
Vist el “Projecte de la via verda Campdevànol-Setcases-Sant Joan
Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La Bisbal d’Empordà-Castell Platja
1a. Fase, trams Campdevànol-Ripoll, Sant Pere Despuig-Llocalou i Riu
Banyoles-Girona”, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports,
Martí Sels i Pagès, a iniciativa del Consorci Vies Verdes de Girona.

de les
d’Aro.
Fluviàsenyor

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 10-03-09, del
qual es desprèn que la part final de la passera proposada damunt el riu
Freser, entra en conflicte amb el projecte municipal de “Cobriment de pista
multiusos sector barri Estació”, pel que fa a la seva situació respecte de la
cantonada de l’estructura prevista en el projecte municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- APROVAR el “Projecte de la via verda Campdevànol-Setcases-Sant
Joan de les Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La Bisbal d’Empordà-Castell
Platja d’Aro. 1a. Fase, trams Campdevànol-Ripoll, Sant Pere Despuig-Llocalou
i Riu Fluvià-Banyoles-Girona”, manifestant la conformitat de l’Ajuntament de
Campdevànol amb aquest document, si bé caldrà tenir en consideració les
observacions recollides en l’informe de l’arquitecte municipal de 10-03-09.
Segon.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple que es celebri.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
“....”
Al Ple de la Corporació es proposa la ratificació de l’anterior acord.
L’alcaldessa explica la proposta:
És el projecte per enllaçar Ripoll amb Campdevànol per la via verda (camins
rals) que ha fet la Diputació de Girona i que la Junta ha informat
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favorablement sempre que la solució de la passarel·la a la zona de la Plaça
coberta sigui integrada.
Vol avançar que l’Agència Catalana de l’Aigua ha posat alguna pega al pont
sobre el riu i proposa fer una passera que seria inundable .
El Sr. Salamó demana quina previsió hi ha de temps d’execució. Fora
convenient que les obres s’iniciïn des de Campdevànol per evitar que acabin
les obres abans de connectar.
L’alcaldessa proposa afegir a la proposta la petició formal que les obres
s’iniciïn des de Campdevànol tenint en compte la dificultat tècnica que
suposa el punt de connexió de les dues vies.
En conseqüència a la proposta que es sotmet a votació s’afegeix un punt
segon i quedaria:
PRIMER. RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de
data 11 de març de 2009, en relació al “Projecte de la via verda
Campdevànol-Setcases-Sant Joan de les Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La
Bisbal d’Empordà-Castell Platja d’Aro. 1a. Fase, trams Campdevànol-Ripoll,
Sant Pere Despuig-Llocalou i Riu Fluvià-Banyoles-Girona
SEGON. DEMANAR formalment que les obres s’iniciïn des de Campdevànol
tenint en compte la dificultat tècnica que suposa el punt de connexió de les
dues vies.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.

8. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES LA MILLORA DEL FERM A CARRETERA GI 401
ENTRE CAMPDEVÀNOL I GOMBRÈN
Vist que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat no té previst executar el projecte d’obra de millora integral de la
Ctra. GI-401 entre Gombrèn i Campdevànol, en un futur immediat;
Vist el lamentable i perillós estat de manteniment del ferm de l’anterior
carretera;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una
actuació urgent per al la millora del ferm la carretera GI 401 entre
Campdevànol i Gombrèn.
2. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, DPTOP
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L’Alcaldia explica la proposta i demana afegir la petició formal al DPTOP de la
implantació de mesures de seguretat a la Carretera de Gombrèn amb motiu
de l’entrada en funcionament del nou Centre d’Atenció Primària de
Campdevànol el passat dimecres 25 de març de 2009.
El Sr. Manso demana que també es potencií el pas soterrani per donar accés
al CAP.
L’alcaldessa explica que el regidor d’esports treballa en la creació d’itineraris
saludables què potenciaran l’ús del pas soterrat i que des de l’àrea d’obres i
manteniment es preveuen millores en l’enllumenat en aquest punt. Tot en la
línia dels circuits de Salut que ha planificat l’Ajuntament amb el Consell
Català de l’Esport i el Dipsalut .
En conseqüència s’afegeix un punt a la proposta i quedaria:
1. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una
actuació urgent per al la millora del ferm la carretera GI 401 entre
Campdevànol i Gombrèn.
2. DEMANAR formalment al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la implantació de mesures de seguretat a la Carretera de
Gombrèn amb motiu de l’entrada en funcionament del nou Centre d’Atenció
Primària de Campdevànol el dia 25-3-2009..
3. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, DPTOP
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
MOCIÓ SOBRE LA COMMEMORACIÓ DELS 30 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS
Enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels ajuntaments
democràtics. Amb aquest fet els ciutadans i ciutadanes del país recuperàvem
les llibertats civils polítiques i molt especialment l’exercici del dret de sufragi
universal, lliure i directe per primera vegada d’ençà del llarg parèntesi de la
dictadura.
Ara fa 30 anys que les persones del país varem establir un espai democràtic
a través del qual recuperar les ciutats pobles i viles i decidir plegats com
reconstruir-les, urbanitzar-les i transformar-les per poder viure en un espai
comú de pau social. Que en el dia a dia s’ha manifestat intensament en el
treball realitzat des del món municipal.
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En el marc de la commemoració d’aquests 30 anys, esdevé una qüestió de
Justícia recordar totes aquelles persones que des de l’any 1979, han assumit
la responsabilitat de dirigir la gestió municipal amb esperit de servi al bé
comú i al progrés del país amb actes essencials per a la millora dels serveis i
la qualitat de vida dels nostres conciutadans ;
Molts homes i dones d’ençà dels primers ajuntaments democràtics fins avui,
s’han implicat i compromès incondicionalment amb els veïns i veïnes de cada
municipi. Tanmateix, els primers electes locals mereixen el nostre
reconeixement més sincer per la tasca desenvolupada en un context històric
difícil i per llur decidida voluntat d’edificar de forma estable les bases i el
règim jurídic local que s’ha vingut aplicant durant aquests 30 anys.
Sens dubte, el municipalisme de Catalunya ha jugat un paper decisiu en
l’enfortiment dels valors democràtics, socials i cívics, que avui hem de
continuar reforçant i defensant.
Amb motiu de la celebració del 30 aniversari d’ajuntaments democràtics i
d’acord amb la voluntat de celebrar aquesta important data, conjuntament
amb la resta d’entitats municipalistes,
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament Campdevànol l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. Donar suport als actes de commemoració dels 30 anys
d’ajuntaments democràtics, que s’organitzaran per part de l’ACM, la FMC i les
Diputacions provincials de Catalunya, d’acord a la moció a la que ens
adherim.
Segon. Compartir la celebració/commemoració dels Ajuntament democràtics
que tindrà lloc el dia 17 d’abril de 2009, amb una jornada de portes obertes
de l’Ajuntament de Campdevànol, convidant els diferents representants
electes que al llarg d’aquests 30 anys han participat a la vida pública
municipal a signar el llibre d’honor que es crearà a l’efecte.
Tercer. Promoure actes de difusió dels 30 anys d’ajuntaments democràtics
entre la població
Quart. Traslladar aquests acords al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
L’alcadessa explica la proposta:
L’Ajuntament s’adhereix a celebració i farà diferents actes de promoció dels
ajuntaments democràtics.
El divendres 17 d’abril es farà una jornada de portes obertes.
A partir d’aquell dia es demanaria a les persones que han estat regidors en
aquests 30 anys d’Ajuntaments democràtics que passin per l’Ajuntament per
signar un Llibre d’Honor de l’Ajuntament creat a l’efecte.
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El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres assistents que
de fet i de Dret formen la Corporació.

9. INFORMACIÓ EQUIP DE GOVERN
L’alcaldessa explica:
Que tenim un bloc a Internet per donar puntual i complida informació del
desenvolupament de les obres del FEIL.
És la primera vegada que es rep un ajut d’aquest tipus i l’Ajuntament, en la
línia d’altres actuacions realitzades vol donar-hi la màxima transparència en
la gestió i creu que és important davant d’una mesura històrica com la
inversió que es durà a terme, donar a conèixer i compartir amb els ciutadans
tot el que suposa.
Actualment la informació que consta al BLOC és: L’acceptació dels projectes
presentats per l’Ajuntament, l’adjudicació dels contractes menors i
l’adjudicació dels negociats del Centre Cívic i el Cementiri.
Properament hi constarà que ens vam reunir amb els contractistes (tots de
Campdevànol) per planificar les obres: a l’abril comencen la Supressió de
Barreres i Parcs i jardins. També les obres el camp de futbol en coordinació
amb el Club de Futbol per no interferir en els partits. Al juny es farà el camí
Ral i el mur de pedra del Castell està previst pel setembre-octubre.
Els dos negociats s’iniciaran el mes de maig.
El dipòsit de Vistalegre s’ha adjudicat definitivament.
Pel que fa subvencions a la Diputació de Girona: S’ha demanar la de la cursa
del Comte Arnau (2.400€); Esports (1000€); del Pla a l’Acció (12.500€) per
accions de foment del reciclatge i conscienciació ciutadana per evitar
actuacions inadmissibles (excrements de gos); Actuacions Forestals (4.500€)
i per Reserva Forestal (18.500€).
El procés selectiu per escollir un vigilant ja s’ha iniciat per substituir al Josep
Rebollo que se’ns ha jubilat després de 25 anys de dedicació a l’Ajuntament
en les tasques de Vigilant Municipal. De moment ho contractem interinament.
La selecció la fan exclusivament tècnics de l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat.
10. PRECS I PREGUNTES I MOCIONS
El Sr. Manso demana sobre l’informe del sector comercial que ha fet
l’Ajuntament, en què consisteix i de què servirà?. Per altra part demana que
l’Ajuntament doni exemple i compri al poble, sempre que sigui possible.
També demana com està la selecció de la Llar d’Infants.

15

El Sr. Ferran Martínez, explica que la selecció del personal de la Llar d’Infants
està a l’espera de l’informe tècnic que ha de proposar la contractació
d’algunes de les persones que s’han presentat i que els regidors tenen a la
seva disposició.
L’alcaldessa contesta que l’estudi del comerç està penjat a la web municipal.
Aquest estudi ens ha servit per recollir dades i poder puntuar més alhora de
demanar subvencions per iniciatives de millora del comerç local.
Dir que el consistori compra a Campdevànol en la mesura del possible.
Val a dir que l’estudi ha copsat una falta d’autoestima del comerç en general
a Campdevànol. Aquestes actituds són les que s’han de canviar poc a poc.
El Sr. Manso diu que l’estudi no feia falta per dir que la taxa de les
escombraries és elevada. No té rigor, no hi ha massa enquestes i el que cal
és escoltar el que diuen els comerciants del poble.
L’alcaldessa respon que sempre s’escolta la opinió del botiguers i es té en
compte perquè és molt important. Però cal planificar les línies d’actuació que
ha de seguir l’Ajuntament i per això era necessari fer l’estudi.
I com que no hi ha més punts per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:48 del
vespre. De la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa presidenta.
Seguidament es dóna la paraula al públic assistent.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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