ACTA NÚM. 4/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 24 D’ABRIL DE 2009
Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

A les 19:00 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
del
mes
d’abril,
primera
convocatòria.

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 el Sr. Josep
Montserrat Portabella Darnés Ruiz i Muñoz.

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 al següent :
Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació de la incorporació al Consorci per la Gestió integral d’Aigües de
Catalunya
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
Aprovació de l’emblema oficial de l’Ajuntament de Campdevànol
Nomenament del representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la
Caixa de Girona
Aprovació del conveni amb TECNIFUTBOL SL – RCD Espanyol de Barcelona
per l’ús del Camp de Futbol
Aprovació del conveni per a la cessió d’ús gratuïta del terreny de
Puigcorber per a la instal·lació d’un dipòsit d’aigua.
Donar compte de l’aprovació definitiva del Pla Director del
Subministrament d’Aigua de Campdevànol
Aprovació definitiva del nomenclàtor oficial de la via pública: Passeig
Mestra Antònia Puig
Mocions dels Grups Municipals
Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia de la convocatòria:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2009.
L’acta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. ACORD D’ADHESIÓ AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES
DE CATALUNYA
Atès que per acord del Ple de 27-2-2009 vam sol·licitar l’adhesió al Consorci per a
la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Congiac);
Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (CONGIAC) de 25 de març de 2009 pel qual acorda admetre com a
entitat consorciada a l’Ajuntament de Campdevànol amb les condicions següents:

Vist l’informe de Secretaria sobre procediment, competència i quòrum d’adopció de
l’acord;
Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar inicialment la incorporació de l’Ajuntament de Campdevànol al Consorci
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) de conformitat al Capítol
2 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS.
2. Aprovar els Estatuts pels quals es regeix el Consorci, publicats al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona núm. 59 de data 10 de març de 2003, al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona núm. 56 de data 8 de març de 2003 i l'anunci de
referència inserit al DOGC núm. 3850, de data 25 de març de 2003; i posterior
modificació d'estatuts publicada al BOP de Barcelona núm. 184 de data 1 d'agost de
2008, BOP Tarragona núm. 186 de data 9 d'agost de 2008 i DOGC núm. 5189 de
data 6 d'agost de 2008.
3. Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de
presentació d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis i pàgina Web de l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
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4. Nomenar l’alcaldessa o regidor a qui delegui, com a representant de
l’Ajuntament a la Junta Rectora i facultar l’Alcaldia per a l’execució dels presents
acords.
5. Comunicar aquests acords al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (CONGIAC).
L’alcaldessa explica la proposta:
Es tracta de la incorporació a l’entitat pública CONGIAC i la participació a l’empresa
pública de serveis d’aigua GIACSA amb l’objectiu d’aconseguir tenir un servei d’aigua
potable de qualitat de conformitat al Pla Director de l’Aigua que vam aprovar
recentment.
El Pla preveu inversions per import de 685.000 EUROS fins els 2012: projecte de
telecontrol, direccions d’obra i coordinació de seguretat, obres del dipòsit de Puigcorber,
obres a la xarxa incloses al PUOSC (en tres fases) obres de l’artèria principal fins el
Roser per millorar la pressió d’aigua. Entre el 2009 i 2010 es renovarà tot el parc de
comptadors d’aigua.
El finançament de totes les inversions anirà amb càrrec a la tarifa o als fons aportats
per l’Ajuntament, però serà CONGIAC qui gestionarà la forma de finançament de forma
avançada i evitant el nostre endeutament. Sempre serà decisió de l’Ajuntament com es
reparteixen els costos de les inversions.
En principi es tracta d’una adhesió a 4 anys i anualment es presentarà un informe sobre
la prestació del servei de l’any anterior.
Pel que fa el personal del servei es manté com fins ara.
El Sr. Salamó comenta que aquesta proposta d’adhesió no té res a veure amb el Pla
Director de l’Aigua. Fa dos anys es va decidir recuperar la gestió de l’aigua. La xarxa
d’aigua municipal és difícil de gestionar perquè és molt allargada.
Votaran en contra de l’adhesió perquè consideren que la gestió la podem fer
directament amb el personal de l’Ajuntament.
L’alcaldessa explica que el Pla Director es va fer gràcies al tècnics de l’Ajuntament i al
CONGIAC. Però el Servei d’Aigües requereix un assessorament tècnic i continuat i
l’adhesió al CONGIAC suposa una millora tècnica que dóna un valor afegit al Servei
d’Aigua, perquè és un ens públic especialitzat aquest tipus de serveis.
El Sr. Salamó comenta que SOREA també ho era i no ho va fer bé.
L’alcaldessa respon que la millora tècnica del servei serà substancial, ja que estan
especialitzats en aquesta tasca.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots a favor de
l’equip de govern i els 5 vots en contra del grup municipal de CIU.
L’alcaldessa aprofita per agrair públicament la presència del gerent del CONGIAC Sr.
Gaya que ha assistit expressament per tal d’aclarir qualsevol dubte sobre l’adhesió al
CONGIAC.
3. RELACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA

3.1. Donar compte de Decret d’Alcaldia:
12.03.09

Acceptació de subvenció del Consell Català de l’Esport, per la redacció
del MIEM del municipi
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18.03.09

Llicència primera ocupació 9 habitatges edifici carrer Hortes, quin
promotor és PROMCAT, SL

19.03.09

Adjudicació definitiva contractació obra “Redistribució planta baixa i
ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança” a
l’empresa CONSTRUCCIONS PAEZ I COSTA, SL.

19.03.09

Adjudicació definitiva contractació obres “Rehabilitació i reforma del
cementiri municipal” a CONSTRUCCIONS CASALS PICAS, SL.

20.03.09

Aprovació relació de factures octubre 2008 que pugen la quantitat de
53.799,57 €.

23.03.09

Autorització suspensió subministrament d’aigua a una relació de
deutors.

23.03.09

Autorització ús privatiu Sala Auditori del centre cívic a la Secció
Sardanista de Campdevànol, per preparar la festa de la proclamació
de la Pubilla de la Sardana del proper 1 de maig.

23.03.09

Autorització ús privatiu Sala Polivalent n. 2 del centre cívic a MartaSetúria Aixàs i Ingla, educadora especialitzada dels Serveis Socials
del Consell Comarcal, per treballar assumptes de reforç escolar.

23.03.09

Autorització ús privatiu Sala Auditori del centre cívic al Sr. Baltasar
Coch Caparrós com administrador de la Comunitat de Propietaris de
la Plaça de la Mainada, 6-7 i Miraflors, 1 de Campdevànol, per
presentar el tancament de l’exercici anterior de les Comunitats.

23.03.09

Autorització ús privatiu de la Sala Molí, a la Secció Sardanista de
Campdevànol, per exposar la banda de la Pubilla.

24.03.09

Convocatòria Ple ordinari 27-03-09.

24.03.09

Requeriment per subsanació sol·licitud llicència activitat obrador per a
envasat de carn de boví C/ Diagonal, 9, baixos a Enric Camprubí i
Casas.

24.03.09

Requeriment al Sr. Agustí Capdevila Masdeu. per subsanació
sol·licitud llicència activitat allotjament de turisme rural Mas La Riera
de Sant Llorenç

24.03.09

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

25.03.09

Desestimar recurs de reposició interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA
contra liquidació de la taxa per ocupació de domini públic municipal
exercici 2008.

25.03.09

Sol·licitud de subvenció al Departament de Presidència dins el marc
de la dinamització econòmica dins del marc del Pla d’iniciatives de
dinamització comarcal, per la “implementació de la xarxa
d’abastament d’aigua al polígon Niubó”.

25.03.09

Aprovació liquidacions ocupació de via pública per obres (1ª relació
2009) que puja la quantitat de 2055,76 €.
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26.03.09

Desestimació al·legacions presentades pel senyor Jordi Clotet i Vaqué
sobre acord imposició multa coercitiva per incompliment ordre
d’execució per reposició urbanització pública C/ Pompeu Fabra, 5.

26.03.09

Imposició sanció per infracció urbanística obres C7 Batllia, 3, i quin
promotor és el Sr. Esteve Palau Gumí.

26.03.09

Desestimar la reclamació presentada per M. Mercè Marcé Franquesa
sobre una liquidació pel servei d’escombraries comercials d’un local
situat a la Plaça de la Dansa, 5.

26.03.09

Acord d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica al
Sr. Antoni Garcia Retamero, per disminució.

26.03.09

Autorització senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública
amb placa de “gual permanent”, al local destinat a garatge a
l’immoble situat al Passatge Cortaló 1, i propietat del Sr. Ramon
Juncà Armengol.

26.03.09

Acord d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica al
Sr. Juan Manuel Silva Lacón, per disminució.

26.03.09

Adjudicació contracte menor a ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I
CONSULTING, SL per la redacció “Projecte constructiu d’un mur
d’endegament del marge esquerre riu Freser entre el barri del Roser i
la Colònia Molinou”.

26.03.09

Concessió nínxol núm. 1234, pis primer Via Verge de Núria a Júlia
Gómez Serrano i Anna M. Fernández Gómez.

26.03.09

Autorització transmissió llicència d’activitat ramadera bestiar porcí i
boví Mas Les Planes, a favor de Raimon Mir Muntadas.

26.03.09

Acord d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica al
Sr. Francisco Moreno Fernández, per disminució.

26.03.09

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al Fons de
Cooperació Cultural Local.

26.03.09

Sol·licitud de subvenció al Departament
funcionament de l’agrupació de jutjats de Pau.

26.03.09

Avançament de la contractació i execució de l’obra “Construcció d’un
nou dipòsit al sector de Vista Alegre i instal·lació d’una canonada
d’impulsió del Cortaló fins el nou dipòsit de Campdevànol”, que ha
estat inclosa al programa general del PUOSC 2008-2012.

27.03.09

Desestimar recurs de reposició interposat per MAS MOVIL TELECCOM
contra liquidació de la taxa per ocupació de domini públic municipal.

30.03.09

Concessió llicència d’obres a Enric Camprubí Casas, consistents en
l’adequació del local situat al carrer Diagonal, 9, baixos.

30.03.09

Concessió llicència d’obres a Joan Vital Bautista, consistents en
reforma cuina de l’habitatge situat a la Pujada de l’Església, 12.

de

Justícia

per

al
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30.03.09

Concessió llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris del carrer
Comte Arnau, 1-3-5, consistents en la construcció de balcons a
l’edifici.

30.03.09

Concessió llicència d’obres a Joan Graboleda Dot, consistents en
col·locar rètol publicitari a la finca situada al Pol. Ind. Molinou, Nau 3.

30.03.09

Concessió llicència d’obres a Joan Vital Bautista, consistents en
reforma cuina de l’habitatge situat a la Pujada de l’Església, 12.

30.03.09

Concessió llicència activitat exposició i magatzem de portes al senyor
Nicolás Ortega Pestanya, amb emplaçament al carrer Llevant, 3

30.03.09

Autorització pagament gratificacions i productivitat nòmina març
2009.

01.04.09

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

01.04.09

Canvi de nom nínxol núm. 341, pis segon, de la Via de Sant Josep a
Germanes M. Mercè, Emiliana i Montserrat March Corominas.
Pròrroga llicència d’obres a la senyora Jéssica Moratalla López,
consistents en pavimentar habitatge i reforma de la cuina a la Plaça
de l’Església, 7, 2on.

04.04.09

04.04.09

Concessió llicència d’obres a Ramon Camprubí Basagaña, consistents
en connexió del clavegueram de l’edifici situat al carrer Freser, 16.

04.04.09

Concessió llicència d’obres a la senyora Carme Sánchez Fernández,
consistents en repassar la coberta de edifici situat al carrer Diagonal
núm. 1.

04.04.09

Arxiu expedient protecció legalitat urbanística i concessió llicència
d’obres a la senyora Victòria Fajula Burniol, al local situat a la Pl.
Mestre Mas núm. 3.

04.04.09

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

04.04.09

Concessió llicència d’obres a al senyor Joaquim Carbonés Comas, per
obres consistents en recobrir el mur existent de la fina situada al
carrer Teuleria, 19.

04.04.09

Concessió llicència d’obres a la Comunitat de Propietaris de la Plaça
Estació, 5, consistents en arrebossar sòcol de l’edifici.

04.04.09

Concessió llicència d’obres al senyor Manuel Monterroso Esquinas,
consistents en reforma del bany de l’habitatge situat a l’Av. Pau
Casals, 22, 1r, 1ª.

08.04.09

Ordre d’execució arranjament estructura balcons edifici carrer Freser
núm. 10, amb requeriment a la senyora Dolors Masats Vila.

08.04.09

Aprovació Pla Seguretat i Salut en Treball obra “ Redistribució de la
planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic Cooperativa La
Confiança, presentat pel contractista adjudicatari de l’obra,
CONSTRUCCIONS PAEZ COSTA, SL.
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09.04.09

Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura per al Cicle de
Monòlegs.

15.04.09

Retirada vehicle turisme model RENAULT R21 TXE, matrícula B9191JF
quin titular és la Sra. Teresa Vallejo Oller, ja que no ha atès el
requeriment municipal i el vehicle continua estacionat en el mateix
indret.

El Ple en queda assabentat.
3.2. Ratificació d’un Decret d’Alcaldia de contractació d’oferta financera
Expedient:2.3.1.5/09
El Real Decret Llei 9/2008 de 28 de novembre estableix la creació d’un Fons estatal
d’Inversió Local per 8.000 milions d’euros destinats a augmentar la inversió pública
en l’àmbit local per a finançar obres de nova planificació.
Els Ajuntament rebran el 70% de l’import de la subvenció en el moment de
l’adjudicació del Projecte. El 30% restant un cop s’acrediti la finalització de les
obres.
Atès que “la Caixa” ha dissenyat una oferta exclusiva que permetrà optimitzar la
gestió financera dels fons assignats per aquest projecte, i vist el parer favorable de
la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2009, HE RESOLT:
Primer. APROVAR la contractació de l’oferta financera de “La Caixa” que comprèn,
de forma conjunta els aspectes següents:
a) Remuneració especial EURIBOR més 1%
-Abonament mensual d’interessos al compte a la vista destinat, exclusivament, a
rebre subvencions i gestionar els pagaments de proveïdors dels projectes
subvencionats. L’abonament inicial suposa el 70% de l’import assignats.
b) Gestió integral dels pagaments a proveïdors a través de CaixaConfirming
Facilita el pagament a proveïdors en els 30 dies que obliga el Real Decret.
Permet als proveïdors demanar la bestreta del cobrament d’acord amb les seves
necessitats en les següents condicions:
Preu: Euribor a un mes + 1’5%
Sense comissió de bestreta
c) Possibilitat de finançar mitjançant Caixa Confirming el 30% que els Fons ha
d’abonar en finalitzar les obres
Preu: Euribor trimestral +1% amb càrrec al venciment
Sense comissió de financiació
Sense comissió de bestreta
Segon. RATIFICAR aquest acord pel Ple de la Corporació.
Tercer. Comunicar la present resolució a l’interessat, a l’interventor i a tresoreria.
L’alcaldessa esmenta que la proposta és prou clara.
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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4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de Junta de Govern
Local celebrades en dates 11 i 25 de març de 2009.
El Ple en queda assabentat
5. APROVACIÓ
CAMPDEVÀNOL

DE

L’EMBLEMA

OFICIAL

DE

L’AJUNTAMENT

DE

Vist el DECRET 263/1991, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament dels
símbols dels ens locals de Catalunya que estableix els criteris i regula el
procediment per a l’adopció, l’ús, la modificació parcial, el canvi o la rehabilitació
dels símbols dels ens locals;
Atès que els ens locals poden dotar-se, a més dels símbols representatius, d'un
emblema com a símbol distintiu que comprèn qualsevol símbol gràfic, altre que un
escut o una bandera, amb independència de la forma i els elements que el
componen i que s’han d’ajustar al que estableixen els articles 22, 23
del
Reglament;
Atès que els emblemes de què es dotin els ens locals s’han d’inscriure en la secció
corresponent del Registre dels ens locals que porta el Departament de Governació;
Atès que correspon al Ple de l’ens local o l’òrgan competent prendre l’acord
d’adopció, de rehabilitació, de modificació o de canvi de l’escut, la bandera o
l’emblema;
Atès que l’acord d’adopció ha de contenir, pel que fa l’emblema, una descripció
breu dels seus elements i de la disposició i proporcions d'aquests;
Vist que l’escut i la bandera dels ens locals i els emblemes, exclosos aquells que es
tramitin d’acord amb la legislació sectorial escaient, es podran utilitzar a partir de la
publicació de la seva descripció al DOGC.
Atès que els símbols representatius i els distintius, degudament inscrits i publicats,
gaudeixen de la protecció que estableixen les lleis, i els ens que en siguin titulars
han d'exercitar les accions procedents, d'acord amb la legislació aplicable en cada
cas, per tal de vetllar per l’ús i la defensa adequats;
Vist que en les comunicacions oficials dels ens a què fa referència aquest
Reglament, no hi poden constar altres símbols que l’escut o l’emblema propis,
degudament aprovats, sens perjudici del que estableix l’article 29 del Reglament;
Vist que els ens locals només poden utilitzar els símbols propis esmentats als
edificis, als plafons, als rètols, als vehicles, als uniformes i altres formes de
manifestació a l’exterior, sens perjudici de la protecció deguda al patrimoni
històrico-artístic;
Vist que els ens locals que poden dotar-se d’un escut i d’una bandera com a
símbols representatius també ho poden fer d’un emblema distintiu que no pot
consistir en una modificació, deformació o simplificació de l’escut, si bé pot basarse en elements d'aquest;
Atès que l’expedient per a l’adopció, la modificació o el canvi de l’emblema distintiu
s’ha d’incoar per acord del ple o de l’òrgan competent de l’ens local que s’ha de
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subjectar al que estableixen els articles 34, 35, 36 i 37 d’aquest Decret, llevat dels
supòsits en què siguin d’aplicació les normes especifiques de la legislació sectorial;
Vist que per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar el projecte d’emblema
de l’Ajuntament de Campdevànol, i es va sotmetre a informació pública per un
termini de 30 dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament, sense que s’hagin presentat
al·legacions;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’emblema oficial de l’Ajuntament de Campdevànol conforme a
l’expedient instruït a l’efecte i que consta de:
- Una memòria justificativa.
- Una descripció detallada de l’emblema.
- Un dibuix de l’emblema.
2. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local a l’efecte de la
inscripció al Registre dels ens locals i la publicació posterior.
L’alcaldessa explica que la proposta vol legalitzar el símbol que l’Ajuntament fa servir
des de fa 25 anys segons votació popular del poble de Campdevànol. Aquest símbol és
diferent del que va aprovar la Generalitat de Catalunya i que l’Ajuntament mai ha
validat.
La proposta que es presenta, l’ha preparat el secretari per tal de donar cobertura legal
al nostre símbol que és l’únic que oficiosament fem servir. Esmenta que ha sigut un
assessorament brillant per part del secretari que ha d’acabar amb la controvèrsia.
El Sr. Manso explica que votaran en contra perquè fa 15 anys que estem fent servir un
altra símbol diferent de l’aprovat per la Generalitat, sense cap problema. Consideren
que no fa falta aprovar el símbol com emblema municipal. Emblema seria la imatge
formada per la torre de l’esglèsia, el sol i les muntanyes, no pas el símbol que fa servir
l’Ajuntament al seus paper oficials.
L’alcadessa explica que amb la normativa i la interpretació que fa la Generalitat dels
escuts, el nostre no compleix requisits d’heràldica dels escuts d’armes. Però el què no
es pot tolerar és que la Generalitat imposi un escut que mai ha estat votat ni pel poble,
ni pel Ple de l’Ajuntament. La legalització de l’emblema suposa l’obligació, també per a
la Generalitat d’utilitzar-lo i respectar-lo.
El secretari demana la paraula per dir que la legalització del símbol què fa servir
l’Ajuntament, com emblema, ha de servir per donar-li protecció legal al seu ús amb la
inscripció al Registre de la Direcció General d’Administració Local. Altra opció fora
registrar-lo a Patents i Marques, però és més cara.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots a favor de
l’equip de govern i els 5 vots en contra del grup municipal de CIU.

6. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’ASSEMBLEA
GENERAL DE LA CAIXA DE GIRONA
L’entitat Caixa de Girona ens ha fet saber que per sorteig davant notari del passat
17 de març, l’Ajuntament de Campdevànol li correspon el nomenament d’un
representant per un període de 6 anys a l’Assemblea General de l’entitat Caixa de
Girona, de conformitat als Estatuts de l’entitat:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar com a conseller general titular de la Caixa de Girona per un període de
6 anys a la Sra. Núria López i Rodríguez

9

2. Nomenar com a conseller general suplent de la Caixa de Girona per un període
de 6 anys a la Sra. Eva Martínez Cazorla
3. Comunicar aquest acord a la Caixa de Girona mitjançant certificació de l’acord de
Ple i documents d’acceptació dels càrrecs dels nomenats i la fitxa d’identificació del
nomenats, per a la seva deguda constància.
L’alcaldessa explica la proposta.
El Sr. Serrador diu que no està d’acord perquè considera que un nomenament per
6 anys no pot ser de regidors que només els queda 2 anys de mandat.
La Sra. Alcaldessa explica que el nomenament pot recaure tant sobre persones
que actualment ostenten un càrrec electe, com persones que ni l’ocupen ni ho han
estat mai. Per tant el fet de perdre la consideració de càrrec electe n impedeix
l’exercici de la representació de l’Ajuntament en el Consell General. Ara bé, aclareix
que no es tracta de cap imposició i per tant, proposa deixar el tema sobre la taula a
l’espera d’una possible proposta que pugui ser consensuada.
La proposta es deixa sobre la taula per unanimitat.
7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB TECNIFUTBOL SL – RCD ESPANYOL DE
BARCELONA PER L’ÚS DEL CAMP DE FUTBOL
Atès que Tecnifutbol 2010 SL, és una empresa de serveis especialitzada en el camp
del futbol i que té per objectiu fomentar l’esport com a eina educativa, formativa,
de desenvolupament personal, de millora de la salut i de benestar personal i
professional. Dintre de les seves activitats Tecnifutbol dóna a conèixer a les
empreses i altres col·lectius els serveis consistents en la organització i gestió
esportiva dels Centres de Tecnificació del RCD Espanyol de Barcelona arreu de
Catalunya.
Vist el conveni entre Tecnifutbol 2010 SL – RCD Espanyol de Barcelona i
l'Ajuntament de Campdevànol per l’ús del camp de futbol segons el qual:
- Tecnifutbol es compromet a desenvolupar un Centre de Tecnificació, a les
instal·lacions municipals de Campdevanol., com a referència a la comarca del
Ripollès que voldríem iniciar el octubre del 2008, i sempre en dilluns, en horari de
18.00h - 20.00h, i finalitzar el mes de juny, ambdós inclosos. ( la temporada
normal seria d’octubre a juny, inclosos).
- Tecnifutbol informarà i treballarà d’acord amb els interessos esportius de
l’Ajuntament, per tal de potenciar la seva tasca (informació pels tècnics, formació
de tècnics, llista de jugadors de la zona, participació de jugadors i tècnics del Club,
- Tecnifutbol pagarà a partir del mes de gener la quantitat de 200€ mensuals per
l’ús de les instal·lacions esportives municipals a l’Ajuntament de Campdevanol. El
primer pagament s’haurà de realitzar durant el mes de gener de 2009, i a partir
d’aquesta data ho farà de forma mensual.
- Tecnifutbol col·laborarà amb aquells esdeveniments o activitats que siguin
organitzades per l’ajuntament o entitats esportives del Municipi i en les quals el
RCD Espanyol o en aquest cas Tecnifutbol siguin sol·licitats de participar. possibles
partits amistosos, xerrades de formació,anar a veure partits de Primera Divisió....
Atès que Tecnifutbol es compromet a becar en un 50% del cost de la mensualitat a
tots el nen/es del municipi de Campdevànol que s’inscriguin al Centre;
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Vist que la signatura d’aquest conveni no suposa cap càrrega per l’Ajuntament i
beneficia la població de Campdevànol;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni amb l’entitat Tecnifutbol en tots els seus termes.
2. Facultar expressament el regidor delegat d’esports Sr. Ramon Perearnau per a la
signatura del conveni.
3. Trametre aquesta acord a l’entitat per a la seva deguda constància i per a la
concreció de la signatura del conveni.
El regidor d’esports Sr. Perearnau explica abastament el contingut de la
proposta i del conveni:
Desprès d’un seguit de negociacions amb Tecnifutbol 2010 SL-RCD Espanyol
de Barcelona hem aconseguit que Campdevànol sigui la seu del Centre de
Tecnificació per tota la comarca del Ripollès.
El RCD Espanyol de Barcelona desenvoluparà un Centre de Tecnificació a les
instal·lacions de Campdevànol.
De moment hi ha una quinzena de nens matriculats i
els nens de
Campdevànol tenen una bonificació del 50% de la mensualitat. A més
l’Ajuntament rebrà 200 €/mes per l’ús de les instal·lacions. Aquest darrer
aspecte és revisable segons la quantitat de nens que es matriculin d’ara
endavant perquè el que és principal és que l’activitat es faci, encara que no
es cobri per les instal·lacions. De moment, per la quantitat de nens
matriculats es pot cobrar sense problema.
Aquesta actuació suposa un benefici pel nostres nens i en general per tot el
poble perquè a més el Club ens ajudarà en tot allò que fa referència a les
activitats esportives del poble que els volguem demanar col·laboració i
participació.
El Sr. Serrador felicita l’actuació del regidor d’esports i de l’equip de govern
per aquesta actuació que suposa un èxit pel poble de Campdevànol.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
8. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA DEL
TERRENY DE PUIGCORBER PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT
D’AIGUA.
Vista el conveni subscrit entre el senyor Joan Ignasi Sorigué Abel i l’Ajuntament de
Campdevànol en data 17 de març de 2009, de cessió d’una porció de terreny per a
l’execució del projecte d’obra de construcció de dos dipòsits d’aigua, autorització
d’execució d’obres de portada d’aigües i constitució de servitud de conducció
soterrada d’aigües a la zona de Puigcorber, amb destí al subministrament d’aigua
potable a Campdevànol.
ATÈS el que disposa l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC. APROVAR el conveni de cessió d’ús gratuïta d’una porció de terreny per a
l’execució del projecte d’obra de construcció de dos dipòsits d’aigua, autorització
d’execució d’obres de portada d’aigües i constitució de servitud de conducció
soterrada d’aigües a la zona de Puigcorber, subscrit entre el senyor Joan Ignasi
Sorigué Abel i l’Ajuntament de Campdevànol, que s'adjunta com annex al present
acord.
L’alcaldessa explica la proposta i agraeix públicament l’actuació del propietari
Sr. Joan Ignasi Sorigué i Abel que ens ha permés disposar dels terrenys
necessaris per executar la construcció del dipòsit què és molt necessari pel
poble perquè permetrà resoldre els problemes de pressió d’aigua a tota la
zona a la xarxa en general.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
9. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE CAMPDEVÀNOL
Es fa saber al Plenari que un cop finalitzat el termini d’informació pública de 30 dies
del Pla Director del Subministrament d’Aigua de Campdevànol, sense que s’hagin
presentat al·legacions, al BOP 51 de 16-03-2009, va quedar aprovat definitivament
en data 22-04-2009.
El Ple en queda assabentat
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL NOMENCLÀTOR OFICIAL DE LA VIA
PÚBLICA: PASSEIG MESTRA ANTÒNIA PUIG
Vist que a petició d’un grup de veïnes del poble el Ple de data 27-2-2009 va aprovar
inicialment donar el nom de la mestra Sra. Puig Simon al vial conegut com a passeig
del Riu, des del pont de la Ctra. de Gombrèn fins el carrer del Riu;

Vist que durant la informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions contrari
a que es posi el nom de la mestra al passeig del poble pel fet que “pegava i es
mofava amb freqüència de les alumnes més trapelles o menys espavilades”;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar definitivament el nomenclàtor oficial del PASSEIG MESTRA ANTÒNIA
PUIG al vial conegut com a passeig del Riu que va des del pont de la Ctra. de
Gombrèn fins el carrer del Riu
2. Desestimar les al·legacions presentades pel fet que tot i que el sistema
d’ensenyament existent en aquella època preveia l’aplicació generalitzada de
correccions físiques contundents
com a sistema oficialment aprovat per les
autoritats (avui en dia descartades com a sistema d’ensenyament), la mestra Sra.
Antònia Puig va realitzar una tasca lloable a nivell personal que va permetre les
alumnes de Campdevànol poder accedir a una millora en la qualitat de
l’ensenyament aleshores aplicat.
Aquesta actuació personal és la que la fa mereixedora del reconeixement del poble
de Campdevànol, tal i con acredita l’escrit presentat per moltes veïnes i que va
motivar l’acord del Plenari del mes de febrer de 2009.
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L’alcaldessa explica la proposta que aprova definitivament la denominació del
PASSEIG MESTRA ANTÒNIA PUIG. S’han presentat al·legacions pel fet que la
mestra aplicava correctius físics propis d’aquella època.
El que vol reconèixer l’Ajuntament, a proposta d’algunes veïnes del poble, és
reconèixer la dedicació personal de la mestra Puig i la millora que va suposar per
moltes nenes de Campdevànol el seu treball vocacional, en tot cas no es fa cap
consideració sobre la metodologia educativa de la època, del tot condemnable i per
sort superada a dia d’avui.
El Sr. Manso manifesta la conformitat del seu grup amb aquesta decisió. Allò que
reconeixem és el que va fer de bo, per sobre del sistema d’ensenyament de llavors.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
11. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No n’hi ha
12. INFORMACIÓ EQUIP DE GOVERN
L’alcaldessa dóna informació sobre la gestió realitzada per l’Ajuntament:
Vigilant municipal:
S’han acabat les proves de vigilant municipal. S’han presentat 41 interessats i s’han
declarat admesos 11 candidats desprès de les proves de català.
Un cop fetes les proves pràctiques ha aprovat el Sr. Àngel Sànchez Morato amb una
puntuació de 10,55 punts sobre 18 punts màxims.
Subvencions:
S’ha demanat un total de 20 subvencions a la Diputació de Girona i la Generalitat
A la Diputació de Girona:
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

Convocatòria del Pla a l'Acció
Subvenció Activitats Esportives
Subvenció Activitats Esportives

Campanya medioambiental
Jornades promoció esport 2009
Cursa comte Arnau 2009
Neteja vies de comunicació
afectades nevades
Reformes edifici molí
Mobiliari i equipament cultural
Ajuts Prevenció incendis i Gestió
Forestal 2009
Ajuts gestió forestal - boscos
singulars
Activitats culturals
Renovació software personal
administratiu
Renovació enllumenat pavelló
Esports Mercè Guix
Renovació enllumenat pavelló
Esports Mercè Guix
Estudi d'habitatge municipi de
Campdevànol

Neteja vies de comunicació afectades nevades
Pla de monuments
Mobiliari i equipament cultural
Ajuts Prevenció incendis i Gestió Forestal 2009
Ajuts gestió forestal - boscos singulars
Fons de cooperació cultural local
Noves tecnologies
Obres de competència municipal
Fons de subvencions 2009
Redacció estudis habitatge

IMP SOL
12.594,00 €
1.000,00 €
2.400,00 €
4.263,75 €
30.000,00 €
5.000,00 €
2.905,54 €
18.433,80 €
9.324,78 €
3.000,00 €
9.000,00 €
25.199,00 €
5.000,00 €

A la Generalitat de Catalunya:
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

IMP SOL
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Subvenció pla iniciatives dinamització comarcal
Sol·licitud Agència Residus
Subvenció agrupació Jutjats de Pau
Subvenció ordenació il·luminació exterior-Medi
Ambient
Subvencions municipis < 8000 hab. per
actuacions culturals
Subvenció Consell Català de l'Esport
ICAEN- Actuacions estalvi energètic
ICAEN- enllumenat exterior

Abastament aigua Polígon Niubò
Campanya medioambiental
Subvenció agrupació Jutjats de Pau

270.581,90 €
8.865,00 €
6.000,00 €

Millores enllumenat barri Sant Cristòfol

10.264,38 €

Cicle de monòlegs 2009
Activitats esportives 2009 (CursaJornades-Natació infantil)
Renovació enllumenat pavelló Esports
Mercè Guix
Enllumenat exterior

4.080,00 €
6.000,00 €
12.041,23 €
34.154,00

De moments ens han concedit:
Activitats culturals
ICAEN- Actuacions estalvi energètic
ICAEN- enllumenat exterior ( juntament amb
PUOSC 2010 per import de 60.000 € )
95% subvencionat

Fira de Nadal
Renovació enllumenat pavelló
Esports Mercè Guix

Millores a l'enllumenat públic

1.500 €
12.041,23 €

34.154,00

Llei de Barris:
Per altra part l’Ajuntament actualment elabora la memòria de la Llei de Barris amb
l’objectiu que Campdevànol pugui assolir la possibilitat de renovar urbanísticament
el seu nucli urbà d’una manera integral.
En la redacció del projecte es té una especial atenció a les actuacions ja
programades en el Pla Director d’Abastament d’Aigua, en les necessitats de renovar
serveis bàsics d’enllumenat i clavegueram, en la necessitat d’incidir en la renovació
de la trama urbana més cèntrica atenent a la situació de deteriorament que pateix
(pl. Ajuntament) a les necessitats socials (creació d’equipaments a la Pl. de la
dansa) i programes estratègics en l’àmbit de la promoció econòmica i del comerç,
així com a cobrir necessitats socials). Es parla per tant, del dibuix inicial d’un gran
projecte que també cofinançaria inversió privada com la rehabilitació de façanes,
habitatges i locals comercials i la posta en marxa de programes amb despesa
immaterial de caràcter ocupacional, assistencial, comercial...
Creiem que és una bona oportunitat per encetar un debat obert i sincer sobre les
necessitats i mancances que detectem en el nostre municipi. Per aquest motiu i
aprofitant la reunió que ha convocat la Unió de Botiguers, el proper dimecres farem
una reunió en què les aportacions d’un sector estratègic per al municipi seran
recollides i estudiades en aquesta memòria que serà el dibuix superficial del que
definiran els projectes en el moment de l’execució.
Ubicació Nova Escola:
Finalment en relació a l’espai que hauria d’ocupar l’Escola, dir que en el marc de la
tramitació del nou POUM s’ha avançat substancialment. Recordem que la demanda
d’una nova escola sorgeix de la mà de l’AMPA en detectar el creixement de població
a partir de l’índex de natalitat i la consolidació de dues línies en els cursos de p-3,
p-4 i p-5. El Departament va reconèixer aquesta mancança i fins i tot el Govern de
la Generalitat recull aquesta infraestructura en el Pla de Dinamització de les 4
Comarques. Els requisits per a la construcció de l’Escola passen per què
l’Ajuntament proposi uns terrenys i aquests siguin cedits en les condicions que
requereix el departament d’educació, a saber, metres quadrats, urbanitzats,
qualificació urbanística...
En la proposta inicial del POUM l’Ajuntament, malgrat tenir sobre la taula en aquell
moment 5 possibles ubicacions i responent als resultats de les enquestes d’opinió
realitzades als 40 pares i mares que van assistir a la reunió informativa del dia 13
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de novembre, estableix la zona del Martinet com espai per al nou equipament
docent. En el transcurs d’aquest temps, l’Ajuntament descarta opcions que resulten
excessivament complexes o poc viables (Comforsa i Molinou) i el Departament fa
venir als tècnics per estudiar la possibilitat d’establir el centre docent en un espai
menys inundable que el Martinet, que ja és propietat de l’Ajuntament, cal
Ribalaigua. La solució passa per la construcció, la unió dels terrenys de titularitat
municipal en un únic solar i la seva urbanització. A partir d’aquí la redacció del
projecte i la construcció de l’Escola que correspon al Departament implica, un edifici
docent de planta baixa i dos. Construït de cara al Sud-Est i d’esquena a la nau de la
FARGA i que recull tot els paràmetres educatius establerts en la normativa per una
escola de dues línies.
Els tràmits urbanístics necessaris ja s’estan treballant des dels serveis tècnics, el
projecte d’urbanització s’encarregarà aquest mateix any i les obres les posarem en
marxa tant aviat com sigui possible, intentarem buscar finançament, però si fos
necessari, es realitzarien a través d’un préstec.
El Ple en queda assabentat
13. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
La Sra. Portabella demana si s’ha tingut en compte el conveni amb COMFORSA per
ubicar l’escola a cal Ribalaigua.
També demana sobre les places de la Llar i la contractació de les educadores.
El Sr. Salamó fa constar que estan d’acord amb la ubicació de l’escola a cal
Ribalaigua i demana que les obres s’inicien al mes aviat millor.
Demana com està l’enllaç de l’antena del Catllar.
El Sr. Serrador demana per les queixes dels veïns sobre el soroll de la pista de
“skate” i quina és la postura de l’Ajuntament.
L’alcaldessa respon que l’escola és una de les principals prioritats. La urbanització
ha de tenir en compte el nou POUM i el conveni amb COMFORSA. S’ha de fer una
actuació el màxim de ràpid possible, però ben feta.
Avui mateix ha arribat l’informe del Departament d’Educació sobre el POUM on es
recomana l’emplaçament a cal Ribalaigua com a opció més viable.
L’antena del Castell està pendent de l’increment de potència al subministrament
elèctric. Pel que fa l’antena dels Closos, oficiosament ens han dit que de moment no
es farà.
I pel que fa la pista de “skate” es tindran en compte les queixes dels veïns. Però el
que està clar és que si abans no hi havia soroll, ara hi ha una activitat que, per poc
soroll que faci, hi ha més que abans.
Pel que fa la contractació de les educadores, el secretari esmenta que avui s’han
rebut els membres nomenats per l’Escola d’Administració Pública als Tribunals.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:12 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
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Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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