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ACTA 3/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)

A Campdevànol,
Inici: 19:00
Acabament: 20:45
Es reuneixen en la Sala de Sessions de la
seu de l’Ajuntament els regidors/es que
consten al marge, sota la Presidència del
seu titular l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC- La reunió té per objecte la celebració de la
PM)
sessió convocada en legal forma, primera
convocatòria.
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusa:
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
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.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.
Relació de Decrets de l’Alcaldia
3.
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local

10.
11.

Àrea d’Urbanisme
Aprovació inicial del reglament regulador de la neteja i tancament de solars i
terrenys, així com de la pavimentació i del rebaix de voreres.
Aprovació de les modificacions introduïdes respecte l’aprovació provisional del pla
ordenació urbanística municipal (POUM de Campdevànol arrel de l’aprovació definitiva
condicionada efectuada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 299-2010
Àrea d’Hisenda
Informe sobre la tramesa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la
relació de contractistes i factures pendents de pagament a 1-1-2012
Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de
2011
Àrea d’Esports
Moció de suport a la petició de construcció de la via ciclista del Ter, tram Ripoll-Vic
Aprovació inicial del reglament regulador de les instal·lacions esportives de
Campdevànol.
Àrea de Cultura i Joventut
Nomenament d’un membre del Patronat de cultura
Donar compte de l’adhesió al Protocol del Servei Comarcal de Joventut

12.
13.

Informació de l’Equip de Govern
Precs i preguntes

4.
5.

6.
7.
8.
9.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidor Joan
Rivera per motius de salut i li desitja una prompta recuperació. Seguidament es tracten
successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de les actes del Ple núm. 1 de 26 de gener de 2012 i núm. 2 de 8 de
març de 2012.
Les actes s’aproven per unanimitat dels deu membres assistents dels onze que de Dret
integren la corporació sense cap esmena.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
12/12/11
09/01/12
18/01/12
18/01/12
18/01/12
20/01/12
20/01/12
23/01/12
24/01/12
26/01/12
27/01/12
30/01/12
30/01/12
31/01/12
31/01/12
06/02/12
06/02/12
06/02/12
06/02/12
07/02/12
07/02/12
07/02/12
07/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
08/02/12
09/02/12
09/02/12
09/01/12
10/02/12
13/02/12
13/02/12
13/02/12
13/02/12
13/02/12
14/02/12
14/02/12
14/02/12
15/02/12
15/02/12
16/02/12
16/02/12
17/02/12
16/02/12
21/02/12
21/02/12
21/02/12
21/02/12
23/02//12
23/02/12
23/02/12
23/02/12
23/02/12
24/02/12
27/02/12
28/02/12
29/02/12
01/03/12

Expedient sancionador denúncia trànsit.
Correcció errada material aprovació festes locals 2012.
Canvi nom nínxol a favor de Maria Bagués Guix.
Canvi nom nínxol a favor de Dolors Graugés Pons.
Canvi nom nínxol a favor de Maria Morera Tarruella.
Canvi nom nínxol a favor de Montserrat Armengou Casals.
Canvi nom nínxol a favor de Gemma Esther Navarro Forment.
Inici expedient sancionador multes trànsit.
Convocatòria Ple ordinari.
Expedient baixa ofici padró habitants varis.
Aprovació liquidacions per aprofitament especial.
Canvi nom nínxol a favor de Dolores Montferrer Badia.
Liquidacions ocupació via pública.
Contracte menor obra repàs teulada edifici Casa de la vila.
Llicència primera ocupació habitatge carrer Riu, 2.
Aprovació liquidacions per aprofitament especial, France telecom.
Aprovació liquidacions per aprofitament especial, Cableuropa.
Aprovació liquidacions per aprofitament especial, Orange Catalunya.
Aprovació liquidacions per aprofitament especial, Iberdrola.
Declaració caducitat llicència obres enderroc edifici Pl. Dansa 7.
Imposició multa coercitiva segon incompliment adequació local carrer Balmes 14.
Petició sala auditori al Sr. Àngel Capdevila Casas.
Inici expedient sancionador multes trànsit.
Sol·licitud diversos programes DIPSALUT.
Concessió llicència obres per a substitució banyera al Sr. Pere Costa Dalmau.
Concessió llicència obres per a substitució banyera al Sr. Francesc Serrano Trigo.
Concessió llicència obres per a desembossar clavegueram al Sr. Ramon Rafart Martínez.
Concessió llicència obres per a construcció xemeneia al Sr. Jesús Morales Villa.
Concessió llicència obres per a arranjament coberta al Sr. Josep Figueras Roda.
Concessió llicència obres a Gas Natural per a obertura de cala.
Concessió gual a Estuinvest SLU.
Reclamació escombraries comercial presentada per Manuel Quero Mengual.
Requeriment en matèria de salubritat pública solar carrer Escorxador 4.
Requeriment en matèria de salubritat pública pati Col. Molinou 2.
Al·legació sanció trànsit presentada pel Sr. José Luís Fernández Pérez.
Canvi nom nínxol a favor de Dolores Sevilla Càceres.
Ocupació via pública per mercat pel Sr. Francesc Vilanova.
Ocupació via pública per mercat per la Sra. M. Soledad Martínez Tortosa.
Petició sala auditori per Sr. Baltasar Coch Caparrós.
Ocupació via pública per mercat pel Sr. El Mamoun Boujada.
Ocupació via pública per mercat pel Sr. Pere Antúnez Lloch.
Canvi nom nínxol a favor de Isabel-Dolores Liébana González.
Declaració caducitat llicència obres construcció obrador al Mas les Coromines.
Inici expedient baixa d’ofici padró habitants a la Sra. M. José Rico Zarate.
Concessió llicència obres al Sr. Josep Grifell per reparació xarxa clavegueram.
Sol·licitud autorització condicionament guals riu Merdàs.
Pròrroga dret funerari temporal a la Sra. Dolors Vilalta Bo.
Inici expedient disciplinari al funcionari Jordi Tubau Soler.
Aprovació padrons fiscal cementiri i escombraries.
Tràmit audiència recurs alçada contra resolució Comissió Territorial Urbanisme de Girona interposat per la
Sra. Carmen Pérez Rodríguez.
Contractació procediment negociat, en expedient de tramitació urgent de l’arrendament del bar de la llar
de jubilats.
Petició sala 2 centre cívic presentada per Griselda Sánchez.
Expedient sancionador multes trànsit.
Sol·licitud subvenció Diputació Girona en el marc del Pla a l’Acció.
Sol·licitud subvenció en matèria forestal a la Diputació de Girona.
Sol·licitud autorització substitució rètols benvinguda al municipi de Campdevànol.
Reconeixement trienni antiguitat Asunción Moreno Sánchez.
Reconeixement trienni antiguitat Maite Bulbena Mauri.
Autorització instal·lació rètol informatiu municipi Campdevànol.
Ocupació via pública mercat.
Sol·licitud subvenció Diputació Girona Centenari Coll i Bardulet.
Concessió llicència obres a Xavier Villaró per canvi rajola cuina.
Retirada vehicle abandonament via pública.
Liquidacions aprofitament especial Orange Catalunya.
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02/03/12
02/03/12
02/03/12
02/03/12
05/03/12
05/03/12
06/03/12
06/03/12
08/03/12
08/03/12
09/03/12
12/03/12
12/03/12
12/03/12
13/03/12
13/03/12
13/03/12
14/03/12
14/03/12
14/03/12
14/03/12
14/03/12
14/03/12
14/03/12
15/03/12
16/03/12
16/03/12
16/03/12
16/03/12
19/03/12
19/03/12
19/03/12
19/03/12
19/03/12
20/03/12

Aprovació liquidacions aprofitament especial Endesa.
Anul·lació escombraries comercials.
Aprovació liquidacions aprofitament especial Endesa.
Aprovació liquidacions aprofitament especial Endesa.
Liquidacions plus vàlues.
Requeriment Oriol Salomó esmena al·legació multa.
Expedient sancionador multes trànsit.
Legalització projecte bungalows càmping Pirinenc.
Expedient multes coercitives tancament solar Pl. Dansa.
Concessió llicència obres arranjament coberta pl. Estació 2.
Expedient legalitat urbanística obres Mas Coronetes.
Baixa d’ofici del padró municipal d’Abderrahman Boulaich.
Baixa d’ofici del padró municipal d’Abdeslam El Addouli i Houssnia Hadouch.
Bonificacions famílies nombroses.
Requeriment esmena deficiències obres edifici Escorxador i piscina municipal.
Baixa del padró d’habitants per caducitat de la inscripció de Ariel Chavez Medinilla.
Baixa del padró d’habitants per caducitat de la inscripció de Jinwu Lin.
Concessió llicència obres a Esteve Solans Verdú per aïllar coberta i altres.
Concessió llicència obres a Francisco López Sánchez per substituir banyera per plat de dutxa.
Llicència activitat innòcua ramadera Mas Coronetes.
Llicència activitat innòcua ramadera Mas cal Magnet.
Concessió llicència obres a NEIDA per extracció àrids.
Autorització per canvi titularitat pòlissa subministrament aigua.
Concessió llicència obres a Vicente Parra per canvi rajola cuina.
Autorització celebració cursa comte Arnau.
Exempcions i bonificacions servei aigua i escombraries.
Autorització instal·lació xurreria.
Concessió bestreta 50€ a Francisco Teixidor.
Autorització ús local annex local dels pintors al centre cívic a l’associació de pintors Coll i Bardolet.
Sol·licitud diversos programes DIPSALUT.
Aprovació complement personal de vinculació al funcionari Josep Ruiz Muñoz.
Liquidació pressupost exercici 2011.
Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants de Sacko Mahamadou.
Ordre execució per reparació canal Martinet.
Concessió dret funerari a Cándido Expósito Limón.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 1, de 19 de gener de 2012
Núm. 2, 3, 4 i 5 de dates 2, 15, 23 i 29 de febrer de 2012, respectivament
El Ple en queda assabentat
Àrea d’Urbanisme
4. Aprovació inicial del reglament regulador de la neteja i tancament de solars i
terrenys, així com de la pavimentació i del rebaix de voreres
Vista la proposta de Reglament regulador de la neteja i tancament de solars i terrenys, així
com de la pavimentació i del rebaix de voreres del municipi de Campdevànol elaborada per
l’Àrea d’Urbanisme de 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
60.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals;
Atesa la previsió sobre publicitat de la tramitació dels procediments per a l’aprovació de les
normes de planejament i de gestió urbanística de l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme;
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
1. Aprovar inicialment el reglament regulador de la neteja i tancament de solars i terrenys,
així com de la pavimentació i del rebaix de voreres del municipi de Campdevànol.
2. Sotmetre’l a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, amb anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al tauler d’anuncis de la Corporació, i a dos
diaris locals perquè es puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin
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pertinents. Cas de no presentar-se’n es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat cap altre acord.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquest acord.
L’alcalde explica:
Que des de l’àrea d’urbanisme hem treballat en la resolució dels problemes detectats a solars
edificables però pendents de construir en temes de salubritat, seguretat i ornat públic.
També calia donar homogeneïtat als guals i les voreres.
Ara tindrem una normativa clara i precisa per què tothom la pugui conèixer.
Vol deixar constància del seu agraïment a les aportacions dels regidors i els tècnics
municipals que formen la Comissió Interna de Treball en temes d’Urbanisme: la Cristina, en
Miquel, en Josep i especialment la Montse Borrull, ànima del reglament.
La Sra. López explica que no donaran el seu vot favorable perquè aquesta problemàtica s’ha
anat treballat de manera consensuada amb la gent del poble i aquest reglament té
determinats punts excessivament intervencionistes a la propietat privada de la gent del
poble.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor de l’equip
de govern (CIU i ERC-AM i quatre vots en contra del grup del PSC-PM.
5. Aprovació de les modificacions introduïdes respecte l’aprovació provisional del
pla ordenació urbanística municipal (POUM de Campdevànol arrel de l’aprovació
definitiva condicionada efectuada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en data 29-9-2010.
El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2008, va aprovar
inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’iniciativa pública i que formulà
l’Ajuntament de Campdevànol, com a instrument d’ordenació urbanística integral del terme
municipal, el qual ha de substituir l’actual Pla General d’Ordenació Urbana de 1984.
Desprès de la tramitació legalment establerta, el Plenari municipal de 3-9-2010 aprovà
provisionalment el POUM.
En data 29-9-2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament
el Planejament si bé va condicionar la seva executivitat a la presentació d’un text refós que
incorpori tot un seguit de condicions.
L’equip tècnic redactor ha elaborat la documentació justificativa de l’acompliment de les
condicions exigides per la CTU de Girona, de conformitat a les directrius de l’equip de
govern.
La Comissió de Seguiment del POUM reunida en sessió de 26 de març de 2012 ha dictaminat
la conveniència de sotmetre les modificacions a un nou període d’informació pública, en el
benentès que a no suposen modificació substancial de la proposta aprovada provisionalment
en sessió de 2-9-2010 de conformitat a l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme:
112.2 En el cas de planejament urbanístic general, s’entén que són canvis substancials:
a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del
territori.
b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl.
112.3 Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes urbanístics
generals, en les qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans urbanístics
que no s’incloguin en els casos indicats en l’apartat 2 no comporten l’exigència d’un nou
termini d’informació pública però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació.
L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent procedent la
validació del text refós del POUM per part del Ple, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Validar inicialment el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campdevànol
amb les modificacions introduïdes a conseqüència de l’aprovació definitiva per la CTU de
Girona de 29-9-2010, en els termes que consten a l’expedient.
2. Obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils per a general coneixement,
mitjançant anunci al BOP de Girona; al tauler d’edictes de l’Ajuntament, als diaris el Ripollès i
el Nou 9, i a la pàgina web municipal: www.campdevanol.org.
Qualsevol interessat pot presentar-hi al·legacions exclusivament sobre les modificacions
introduïdes que consten a l’expedient.
Es declararà la inadmissió, sense entrar a valorar-les, de les al·legacions que no siguin
objecte d’aquestes modificacions respecte l’aprovació provisional de POUM.
Aquest termini computarà des del dia 2 d’abril fins el 9 de maig de 2012, inclosos.
3. Comunicar als interessats la proposta per al seu coneixement i deguda constància. Se’ls fa
saber que dins del mateix termini d’informació pública poden presentar les al·legacions i
suggeriments que considerin pertinents.
4. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no preceptiu ni definitiu, i que no es pot
interposar cap tipus de recurs, sense perjudici de la presentació d’al·legacions per part dels
interessats dins la informació pública.
L’alcalde explica:
“...”
Conciutadans, regidores, regidors,
El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Campdevànol arriba a les darreres estacions d'un
llarg viatge, un camí ple de neguits, pors, il·lusions que sortosament també arriben al seu
final. Vull advertir-los que no cal que esperin per la meva part una intervenció ortodoxa,
després d'un procés de més de 9 anys que n'ha tingut ben poc d'ortodox. Sempre he pensat,
i permetin-me que parli, per uns moments en primera persona, que la història de
l'urbanisme d'aquest poble, sobretot durant els darrers anys, masses vegades ha oblidat el
sentit comú, la raó, la voluntat de servei a un projecte, les ganes de fer avançar aquest
municipi, des d'un planejament, ambiciós i ordenat, però a la vegada realista i coherent.
M'afalaga ser la veu avui, aquí en aquest plenari, de molts ciutadans que un dia confiaren en
un projecte, que no té nom propi, que agrupa ideologies i plantejaments ben diversos, amb
un únic denominador la configuració d'un urbanisme modern adaptat als nostres temps, que
rebutja el tot o res i que es mostra orgullós d'haver frenat aquells que pretengueren imposar
un model de poble, fent ús, sovint no sense masses dificultats del sistema més preuat de la
nostra societat, la democràcia.
Fa ara ja uns anys, la gent d'ERC i de CiU que avui conformem la majoria de govern
compartíem reivindicacions en una llarga manifestació que encapçalaren els veïns i veïnes de
Pernau i que no en tinc cap dubte, marcà un abans i un després en el rumb d'aquest llarg
viatge. En aquell moment tots sabíem, que més enllà de les ideologies la voluntat del gruix
de la ciutadania, i el plantejament adoptat pel govern començaven a discórrer per camins
divergents. I és des d'aquell moment que tinguérem la responsabilitat de lluitar fins el darrer
moment per evitar un cisma que amenaçava en destrossar somnis i il·lusions forjats des de
la humilitat durant molts anys, el somni d'aquell que havia lluitat tota una vida per una
vivenda que en un moment veia borrada del plànol.
Els ciutadans de Pernau, i permetin-me que centri en ells el meu discurs, en el fons són la
viva imatge del què ha passat els darrers anys, tenien el deure moral de lluitar pel seus
drets, sovint des del desconeixement dels que poc sabien d'urbanisme, però amb el
convenciment que els esbossos d'un govern no esborrarien la lluita d'una vida, i menys sense
escoltar la seva veu.
Foren molts els que començarem a remar junts en aquell moment per aconseguir canviar el
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i la pressió social tingué en part els fruits deguts.
Durant la darrera legislatura, l'esforç dels ciutadans, dels regidors de l'oposició, de la
societat en general immortalitzat en infinitat, en centenars d'al·legacions tingué el seu
reconeixement i el document inicial comencà a viure infinitat de variacions. El mèrit només
pot ser d'aquells que confiaren que el poder infinit de la societat organitzada podria retornar
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el POUM al camí de la voluntat ciutadana. Crec que en aquell precís moment, n'hi hauria
hagut prou amb un punt d'humilitat, amb entomar per una vegada, una sola vegada un mea
culpa per part del govern, per evitar estralls, per evitar enfonsar il·lusions. En aquell moment
d'aquell viatge, la vanitat i l'orgull, jugaren una mala passada, els que capitanejaven aquesta
nau.
Les desafectacions de les vivendes de Pernau o de la Carretera de Gombrèn foren exemples
d'alguns dels objectius assolits, que mai oblidarem els que hi estiguerem implicats. Des
d'aquell dia estic convençut que l'activitat política és molt lloable, com a mínim si es fa des
de la verdadera vocació de servei públic, perquè pot enderrocar muralles. Però certament el
camí encara s'augurava llarg, quedaven esculls per vèncer i tocava seguir lluitant, si bé cada
dia eren més els que podien dormir tranquils, amb acords assolits, o dubtes solventats.
Arriba l'aprovació provisional i mantinguerem la coherència, com sempre, confiant que en el
camí que restava podríem continuar treballant. Mesos més tard la Comissió Territorial
d'Urbanisme validà de forma condicionada el text. Els hi he de confessar després d'analitzar
a fons l'informe, que no acabo d'entendre com s'acabà validant un text que havia d'incloure
tantes esmenes, el cas és però que el text retornà aprovat amb l'obligació de refondre per
ple un munt d'apreciacions contingudes en l'informe. El destí, volgué que un dels regidors
que havia atorgat un xec en blanc a la gestió de l'àrea d'urbanisme decidís fer marxa enrere,
després d'haver aprovat inicial i provisionalment el document. Desconec els motius que el
portaren a prendre aquella decisió, però és cert que tot plegat porta a pensar que no sé fins
a quin punt la presa de decisions en matèria d'urbanisme la darrera legislatura fou com
correspon, resultat d'un consens entre els regidors que dirigien en aquell moment el
municipi.
El cert és que el text no prosperà i que la refosa passa d'una legislatura a una altra. Quan
em vaig posar al capdavant de la gestió urbanística d'aquest municipi em quedava molt camí
per recórrer, però vaig tenir clar que des del primer moment sospesaria totes les decisions
exclusivament des de la vocació de servei i que la humilitat, de la que tant havia mancat,
guiarà la meva tasca i en conseqüència la de tot el govern que represento.
La gestió de l'Àrea d'Urbanisme que avui poden veure transcrita en el document que tenen a
les seves mans, durant els primers mesos d'aquesta legislatura no ha estat fàcil. El primer
que vaig haver d'assumir, no sense un regust sovint amarg, és que havia de renunciar a
reconsiderar de forma global alguns temes del planejament urbanístic, que hauria fet d'una
altra manera, per no interrompre de nou durant anys el desenvolupament urbanístic de
Campdevànol. De la mateixa manera que sóc conscient que deixo al tinter alguns aspectes,
pocs, que no comparteixo i que no he pot reconfigurar, sé que com a regidor d'urbanisme
només se'm podrà exigir la responsabilitat del qui hereda un document aprovat
definitivament per urbanisme de forma condicionada, del qui es troba a la darrera estació
d'aquest viatge que han capitanejat altres, del qui ha de saber ponderar allò que és
indispensable, d'allò que tot i compartir ens obligaria a arribar a la meta massa tard, tenint
en compte la durada del viatge.
Arribem a aquest ple, amb la motxilla descarregada, amb moltes hores de converses, amb
moltes reunions, amb el diàleg que tant havia faltat fins llavors a molts particulars complert.
Val a dir que aquesta regidoria ha explicat un per un als particular afectats els canvis
introduïts pel nou govern en aquesta aprovació inicial, la història m'ha ensenyat que no ho
podia fer d'una altra manera. Com és normal, els particulars han reaccionat de manera
diferenciada, algun m'ha acusat de clientelisme, d'altres, la immensa majoria s'han
emocionat al pensar que algú, sense acomplir de lluny les seves legítimes expectatives, feia
justícia a la darrera estació del viatge. En el fons sabré quan passi la porta d'aquest
Ajuntament que m'hauran quedat coses per fer, d'altres que poder hauré fet malament, però
sempre podré aixecar la mirada i pensar que la infinita vocació de servei a Campdevànol de
tot aquest govern és la única que ha guiat la meva tasca al capdavant d'urbanisme, i el més
important que la humilitat ha estat, és i serà la raó de ser d'aquesta regidoria.
Permeti'm que exposi de forma resumida i breu, els canvis més importants introduïts pel nou
govern i que s'aparten de les directrius tècniques recollides en l'informe de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Girona, justament aquestes darrers crec que no requereixen d'una
exposició específica per part meva, si desitgen aprofundir podran trobar-los resumits en
l'informe de canvis que s'exposarà al públic:
“...”
La Sra. López replica:
“Felicita” l’alcalde per la seva intervenció partidista.
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Per Ell a Campdevànol hi ha dos bàndols, els bons i els dolents quan la realitat és més
complexa.
Li recorda que en el POUM han intervingut molts alcaldes des del Jordi Colomer, Ferran
Martínez, Ella mateixa i finalment CIU.
No hi donaran suport perquè vulnera els interessos dels veïns.
Pel que fa els arguments tècnics de la proposta:
Es restringeix el sòl industrial del poble per motius polítics, no pas tècnics.
Ara s’elimina la previsió de sòl industrial de la proposta inicial i provisional i dels principis
informadors del Pla acordats al 2003. S’elimina la possibilitat que Campdevànol creixi en sòl
industrial.
Recorda el motiu que el regidor de l’equip de govern que va votar en contra del text refós a
l’anterior legislatura ho va justificar per la manca de solució satisfactòria del vial de la Creu i
CiU, amb alguns de vostès l’oposició es varen sumar. Ara l’actual equip manté la solució
contra la que van votar per motius polítics, partidistes.
La proposta actual elimina la previsió equipaments. Així l’ajuntament es dedica a defensar
els interessos particulars en lloc de l’interès general del poble.
A Pernau, el govern de l’anterior legislatura va acceptar les al·legacions dels veïns de la
Colònia però CIU hi va votar en fins i tot contra, anant en contra de les seves pròpies
al·legacions. A més s’han fet canvis que beneficien els interessos particulars dels propietaris
d’indústries en detriment dels veïns de Pernau que tenen necessitats d’aparcaments públics.
En concret es perd una zona d’aparcaments, que de fet el propietari de la nau havia d’haver
cedit fa més de 10 anys, que calia en una zona mancada.
A la documentació gràfica, que no en l’informe tècnic, s’ha detectat que una finca prevista
per equipament dotacional per fer habitatges per a gent que ho necessiti, ja siguin grans o
joves, ara s’ha tacat de residencial directe i impossibilitant la destinació a equipament
dotacional per part de l’Ajuntament.
Per aquests motius votaran en contra.
Esmentar que aquest tràmit altera el procediment d’aprovació del POUM però evidencia que
tant malament no ho havia fet l’anterior govern i que encara queden punts sobre la taula
sense resoldre que afecten els interessos generals del poble.
Dir que no han sigut convocats a cap reunió fins el dia de la Comissió Informativa del Ple on
no havia cap documentació d’estudi, ni plànols, ni cap tècnic.
L’alcalde contesta que durant la informació pública tothom podrà presentar al·legacions
sobre les modificacions introduïdes.
El cert és que les modificacions que es proposen tenen fonamentació tècnica:
- A Pernau no hi ha demanda de sòl industrial i la zona és de difícil desenvolupament per
trobar-se entre el canal i el riu Freser. A més Niubó garanteix la futura demanda de sòl
industrial.
- L’equipament de la Pl. de la Dansa era innecessari i suposaria incrementar el parc
d’instal·lacions municipals i el cost del manteniment.
- Els PAU de Pernau suposen la cessió del 25% del sector. El canvi de sistema a compensació
es basa les dificultats del sistema de cooperació que implicava l’Ajuntament.
- La finca de l’Hospital també és part de l’Ajuntament. La modificació beneficia l’Ajuntament
igual que l’Hospital.
En definitiva els drets dels ciutadans queden salvaguardats amb la nova informació pública.
La Comissió del POUM va ser convocada i es va aixecar acta.
La Sra. López reconeix que va admetre la possibilitat d’haver arribat a acords en la Llei de
Barris. Altra cosa és que la eliminació d’un equipament futur els sembla que és una
aberració: a part de les despeses de manteniment, els equipaments aporten vida al poble i
això és positiu per donar vida a la Pl. de la Dansa.
Explica que no entra en debatre sobre la titularitat de la finca municipal de cal Talaia, sap
que la finca va arribar a mans de l’Ajuntament a través d’una herència sobre la que hi pesa
un fideïcomís que l’Ajuntament amb la nova qualificació urbanística no podrà complir.
A l’execució de la zona de Pernau, l’Ajuntament participava per tal de desencallar-la per què
el propietari no va complir en 10 o 15 anys. Ara es passa al sistema de compensació que li
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deixa a les seves mans en detriment dels veïns: li perdona la cessió dels aparcaments i el
carrer deixa de ser públic.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor de l’equip
de govern (CIU i ERC-AM i quatre vots en contra del grup del PSC-PM.
Àrea d’Hisenda
6. Informe sobre la tramesa al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
de la relació de contractistes i factures pendents de pagament a 1-1-2012
Vist l’article 3.2 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer (BOE núm. 48 del 25-2-2012),
pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals:
Artículo 3. Obligaciones de suministro de información por parte de las entidades locales
1. Las entidades locales deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano
competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15
de marzo de 2012, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo anterior y comprensiva de la siguiente
información:
a) Identificación del contratista que incluirá el código o número de identificación fiscal,
denominación social y su domicilio social.
b) Importe del principal de la obligación pendiente de pago, impuesto sobre el valor añadido
o impuesto general indirecto canario incluido en su caso, sin inclusión de intereses, costas
judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios.
c) Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura, factura rectificativa en su
caso, o solicitud de pago equivalente anterior al 1 de enero de 2012.
d) Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los Tribunales de
Justicia antes de 1 de enero de 2012.
2. La relación certificada prevista en el apartado anterior se expedirá por el interventor con
obligación de informar al pleno de la corporación local
S’informa al Ple que en data 14 de març de 2012 es va trametre telemàticament al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas la relació dels 34 proveïdors i les 52 factures per
import total de 143.670,97 € pendents de pagament a data 1-1-2012.
Tanmateix s’informa al Ple que aquest import s’ha fet efectiu abans de 31-3-2012 per la qual
cosa no cal aprovar pel Ple d’Ajuntament previst a l’article 7 del Reial decret llei esmentat
L’alcalde lliura un sobre a la Sra. López amb la resposta a la seva petició de la relació de
factures “variopintes” pendents de pagament al primer semestre de l’anterior legislatura en
el moment de canvi de govern municipal. L’import pendent de pagament a 30 de juny de
2011 era del voltant de 400.000 € de factures variopintes.
El Sr. Solé explica l’informe.
Afegeix que quan va canviar la legislatura hi havia més del 70% del pressupost disposat. El
segons semestre es van veure obligats a reduir despesa per poder acabar l’any, amb els
perjudicis que es van derivar de ajornar pagaments a proveïdors i fer perillar el pagament de
nòmines a finals d’any.
El Sr. Lluís López es congratula que les factures pendents de l’anterior equip de govern fos
tant elevada per què és senyal que van fer molta feina abans de plegar.
El Ple en queda assabentat
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de
2011
El Sr. Solé explica la liquidació donant totes les dades que consten a l’expedient i al Decret
d’Alcaldia que l’aprovà.
El resultat pressupostari ajustat és de 18.155,47 €, si bé hi ha factures pendents d’aplicar
per import de 12.000 €.
El romanent de Tresoreria ajustat és de 18.494,94 €. En conseqüència, es compleixen les
previsions del Pla de Sanejament Financer 2010 – 2012, aprovat en data 11 de desembre de
2009, ja que el romanent de Tresoreria per despeses generals resultant de la liquidació del
2011 és positiu.
L’estalvi net és positiu de 3.793,45 € i la ràtio legal d’estalvi net és del 0,15%.
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El deute viu és de 1.715.930,80 € i la ràtio legal del deute viu passa a ser del 68,80%.
Recorda que van aprovar el pressupost de 2011 amb el 70% de les partides ja disposades
durant el primer semestre i la pòlissa disposada per import superior a 500.000 €.
És evident l’esforç que es van veure obligats a fer de contenció de la despesa durant el
segon semestre de 2011 del 9% de les previsions a conseqüència de la disminució de
145.000 € dels ingressos.
El Sr. Lluís López explica que el romanent de 18.494,94 € reduït amb l’import de les
factures pendents d’aplicar per import de 12.000 € suposa que podem disposar de 6.000 €
per destinar-ho a altres despeses.
Es congratula que l’Ajuntament tanqui en positiu, amb superàvit, per segon any consecutiu.
No entén que amb aquest resultat es facin retallades
Si el 70% de la inversió de 2011 es va fer al primer trimestre, vol dir que l’anterior equip va
fer molt bona feina.
El Sr. Soler accepta que estiguem contents per tancar amb 6.000 € positius per què si
tanquéssim en negatiu fora molt perjudicial.
La Sra. López fa referència al llistat de factures variopintes que li ha fet arribar l’alcalde i
aclareix que vora 200.000 € corresponen a despeses d’inversions (obra pública) prevista al
pressupost. Afegeix que se sent molt satisfeta per la feina feta al primer semestre, més si
tenim en compte que són despeses que ens venen subvencionades.
Si el pressupost ordinari és de dos milions d’euros a l’any de despesa ordinària, una despesa
de 400.000 € no sembla excessiva pel primer semestre.
Sincerament, les calumnies, insidies i les insinuacions que no tenen fonament no les pot
entendre. Més en un Ple municipal quan no els donen accés a la informació per poder-se
defensar. Demana que parin ja d’una vegada amb aquesta manera d’actuar.
L’alcalde replica que de els números no són els que diu la regidora Sra. López pel fet que
del pressupost ordinari 1,1 ME corresponen a despeses de personal que s’ha de pagar durant
tot l’any. La realitat és que el primer semestre es van gastar el 70-75 % de tota la despesa
ordinària i no quedaven prou recursos ordinaris pel segon semestre.
El Ple en queda assabentat
Àrea d’Esports
8. Moció de suport a la petició de construcció de la via ciclista del Ter, tram RipollVic
Durant els darrers anys a Catalunya s’ha detectat un canvi en els hàbits de mobilitat de la
població. L’ús de la bicicleta tant des de la seva vessant esportiva i lúdica com a mitjà de
transport ha tingut un creixement important en els darrers temps. En són exemple l’auge de
les Vies Verdes com a atractiu turístic o l’excel•lent acollida que ha tingut el Bicing a la ciutat
de Barcelona
Per tal de donar resposta a la demanda creixent i continuar impulsant aquest mitjà de
transport sostenible i saludable, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla estratègic de la
Bicicleta a Catalunya (20/01/2009), que representa una forta aposta per la integració
planificada i coherent d’aquest mitjà en el sistema de mobilitat.
Des de la Generalitat, els ajuntaments i els consells comarcals també s’està treballant per
impulsar noves vies ciclistes i millorar els camins ja existents, així com per fomentar l’ús
d’aquest mitjà sostenible en l’àmbit municipal i comarcal
En les darreres setmanes diferents mobilitzacions per part del clubs ciclistes del Ripollès i
Osona han reivindicat la circulació de bicicletes per la C-17 entre ambdues comarques.
Actualment el codi de circulació prohibeix l’ús de bicicletes per les autovies. Entenem que la
prioritat de qualsevol decisió en referència a aquest assumpte ha de garantir la seguretat
viària i la integritat física dels ciclistes. Tant la llei com la seguretat no permeten la circulació
de ciclistes per la C-17 i cal cercar una solució consensuada a aquesta problemàtica.
Entenem que tant la comarca d’Osona com la del Ripollès tenen una llarga tradició en la
pràctica del ciclisme i que, en conseqüència, cal buscar una solució que permeti una
connectivitat adequada a les necessitats dels ciclistes entre ambdues comarques. En
l’actualitat les connexions existents són només aptes per a BTT amb un grau de dificultat
important, com per exemple la senyalitzada pel Consorci Alba-Ter.
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En el Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 (DOGC 23/11/2009) es preveu la construcció de
la Via Ciclista del Ter en el seu tram Vic –Camprodon amb una inversió prevista de 12
milions d’euros. Existeix ja en l’actualitat un estudi informatiu del tram St. Joan de les
Abadesses-Setcases. Caldria, doncs, accelerar l’estudi del tram Ripoll-Vic. En aquest seria
possible aprofitar els trams en desús o amb uns volums de trànsit molt petits de les antigues
N-152 i C-17.
Aquesta actuació donaria resposta a la justa reivindicació del col•lectiu ciclista i seria una
poderosa infraestructura per a la dinamització del turisme a la comarca, com ha suposat fins
ara la Ruta del Ferro
Per tot l’exposat, demanem al plenari l’assumpció dels següents acords:
1. Assumir el compromís per part de tots els grups polítics de donar resposta a la manca de
connectivitat en bicicleta entre les comarques d’Osona i el Ripollès.
2. Reivindicar davant de la Generalitat la ràpida construcció de la Via Ciclista del Ter,
aprovada en el Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012.
3. Implicar els Ajuntaments, els Consells Comarcals, institucions, ens supra-municipals i
entitats cíviques i esportives d’ambdues comarques en aquesta reivindicació, instant-les a
assumir com a propi aquest objectiu.
La Sra. Portabella explica la proposta.
La Sra. Guitart diu que donaran suport a la moció. El seu grup ja hi treballa i ho han
traslladat al Parlament. El problema és que la DG de Carreteres no hi troba cap solució.
Esmenta que el PSC-PM va presentar la moció al Consell Comarcal i CIU la va rebutjar.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat
9. Aprovació inicial del reglament regulador de les instal·lacions esportives de
Campdevànol
Vista la proposta de Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions Esportives de
Campdevànol:
-Pavelló Poliesportiu Municipal Mercè Guix i Gimnàs
-Piscina pública municipal NouVandalis
-Camp de futbol
-Pistes de tennis i pàdel
-Instal·lacions esportives municipals
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
60.2 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:
1. Aprovar inicialment el reglament regulador de l’ús de les instal·lacions Esportives de
Campdevànol.
2. 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.
3.Fer publicitat entre les entitats esportives del municipi pel tal que en tinguin coneixement.
4.Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació d’aquest
acord.
La Sra. Portabella explica que aquesta normativa dona resposta a les necessitats detectades
sobre regulació de les instal·lacions esportives del poble.
La Sra. López diu que el seu grup no hi donarà suport.
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L’alcalde replica que la potestat reglamentària és una feina poc agraïda. Però que posar
ordre a la utilització de les instal·lacions esportives per saber què es pot fer i que no es pot
fer és fonamental. Per això demana el vot favorable del grup del PSC-PM. Si hi ha alguna
cosa a canviar es pot aprofitar la informació pública per millorar el text del reglament.
La Sra. López diu que ja va fer alguna aportació a la Comissió Informativa i que, com ja
hauria de saber l’alcalde, per poder presentar al·legacions han de votar en contra.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor de l’equip
de govern (CIU i ERC-AM i quatre vots en contra del grup del PSC-PM.
Àrea de Cultura i Joventut
10. Nomenament d’un membre del Patronat de cultura
A proposta de la regidora presidenta de l’Àrea de Cultura, es proposa al Ple el nomenament
de la Sra. Maria Sau com a membre del Patronat de Cultura de l’Ajuntament.
La Sra. Bardulet explica que la Sra. Maria Sau s’ha ofert per formar part del Patronat.
Consultats els membres actuals tots s’han manifestat favorablement.
La Sra. López fa constar que la Sra. Sau és una magnífica candidata al Patronat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
11. Donar compte de l’adhesió al Protocol del Servei Comarcal de Joventut
La Sra. Bardulet explica:
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya promou la creació de serveis compartits entre
municipis.
L'objectiu és afavorir la situació i el desenvolupament de les polítiques de joventut al nostre
territori.
L’àrea de Joventut del Consell Comarcal ha elaborat el Protocol del Servei Comarcal de
Joventut del Ripollès, amb els objectius següents:
- Assessorar tècnicament als municipis per a la elaboració, l'execució i l'avaluació de cada Pla
local de joventut.
- Constituir el servei de cooperació i intercanvi per al desenvolupament de les polítiques
integrals de joventut entre els municipis de la comarca del Ripollès.
- Potenciar el treball en xarxa i la coordinació entre municipis, generant accions d’àmbit
supramunicipal i comarcal.
- Optimitzar els recursos existents en matèria de Joventut.
- Definir estratègies i actuacions en el camp juvenil.
L’interès de l’Ajuntament de Campdevànol és continuar gaudint dels serveis que ofereix el
Servei Comarcal de joventut del Consell Comarcal del Ripollès per la qual cosa es proposa
aprovar el Protocol del Servei comarcal de Joventut, que estarà format pels ajuntaments de
la comarca, pel Consell Comarcal del Ripollès i per la Direcció General de Joventut de Girona
La Sra. Capdevila comenta que aquesta tasca es va començar en la legislatura anterior i que
el seu grup hi està d’acord en participar d’aquest Servei de Joventut del Consell Comarcal del
Ripollès.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
12. Informació de l’Equip de Govern
L’alcalde explica diferents assistències a actes que formen part de l’Agenda d’Alcaldia:
-

Reunió del Leader
Reunió sobre execució d’obres a la GI-401: millora de la cuneta i accessos al camí ral.
Signatura del conveni amb Esports per la subvenció de la piscina
Signatura del conveni del punt d’infoenergia
Reunió amb l’Ajuntament de les Llosses, propietaris, ADF, Medi Ambient pel tema del
torrent de la Cabana
Reunions amb diferents alcalde per estudiar mancomunar serveis
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-

La Llar de Jubilats té nova titular que ha començat amb molt empenta i ganes de
dinamitzar-ho
Han fet visita a COMFORSA per comentar la situació amb els treballadors
Va visitar les exposicions de dones a Ripoll (Museu Etnogràfic) i a Campdevànol per la
fira de labors
Diverses visites a Urbanisme de Girona per tractar la tramitació del POUM amb garanties
jurídiques
El president de la Diputació de Girona va informar al Consell sobre el Pla de Xoc per
pagaments a ajuntaments
Visita al Sr. Xavier Soy (Cultura) sobre els actes del centenari Coll i Bardolet
Visita del president del Consell sobre els serveis que ens presten
Assistència a les jornades de turisme sobre gestió del camí ral: projecte Terra de Comtes
i Abats
La regidora de Medi Ambient va assistir a la inauguració de la nova seu del CEINR
Assistència a la inauguració del Centre d’Interpretació Santuari de Montgrony a Gombrèn
Ha mantingut reunions amb els particulars afectats per les modificacions del POUM.

Fa saber que en breu sortirà el Butlletí Municipal on explicarem la feina feta els darrers
quatre mesos.
El Ple en queda assabentat
13. Precs i preguntes
La Sra. López demana explicacions per la informació dels diaris de que la taxa de la Llar
d’Infants de Campdevànol és la més barata del Ripollès. I expressa el seu malestar per
haver-se assabentat per la premsa de les intencions de l’equip de govern. A més a
Camprodon tenen una bonificació pels nens del poble del 40%.
Com a precs demana:
- Millores a les pistes d’skate i d’esport que són un perill pels nens amb fustes trencades i
ferros en mal estat.
- Felicitar la nova titular de la Llar de Jubilats per la imatge millorada i la feina molt
important que ha fet i demana que es convidi l’oposició a aquests esdeveniments en el futur.
- Expressa la seva satisfacció per la participació a Terra de Comtes
- Demana que l’alcalde intenti treure diners de la Diputació de Girona que sempre ens ha
ajudat.
La Sra. Portabella contesta que es va fer una reunió amb els pares per anunciar la intenció
de cara al curs 2012-2013 amb temps suficient. L’Ajuntament al seu dia haurà d’aprovar la
modificació de la taxa pel Ple.
Pel que fa l’import de les taxes pel 2011 Campdevànol té la mateixa taxa que Camprodon.
La Sra. López replica que s’ha de dir la veritat: la taxa de Campdevànol no és la més
barata.
L’alcalde aclareix que ell va dir que la taxa de Campdevànol és una de les més barates del
Ripollès. El que va dir i posteriorment va esmenar la premsa és una altra cosa que no li és
imputable.
La Sra. López demana a la regidora Sra. Pujol si pot aclarir el seu vot d’abstenció als
pressupostos.
La Sra. Pujol contesta que la seva manera treballar és parlar de fets i no pas sobre
declaracions ni discussions internes de l’equip de govern.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al
lloc, data i hora dalt consignats.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

