ACTA NÚM. 4/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2011
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

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

Absents:

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

Laia Briones Buixassa (CIU)

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Relació de Decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Donar compte de la liquidació del pressupost de 2010
Aprovació del Pla d’Emergències Municipal TRANSCAT
Adhesió a la Carta de compromís amb la qualitat a l’Administració Pública
Informació de l’Equip de Govern
Precs, preguntes i mocions

1. Aprovació actes sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 3 de la sessió de Ple ordinària de 25 de febrer
de 2011.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels onze
que de Dret formen la Corporació
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
11/02/11

Aprovació contractació serveis redacció del projecte de legalització de l’activitat sala i bar
diagonal

16/02/11
17/02/11
18/02/11
18/02/11
18/02/11
18/02/11
18/02/11
18/02/11
18/02/11
18/02/11
22/02/11
23/02/11
23/02/11
24/02/11
24/02/11
24/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
25/02/11
28/02/11
28/02/11
28/02/11
28/02/11
01/03/11
01/03/11
02/03/11
03/03/11
03/03/11
03/03/11
03/03/11
04/03/11
04/03/11
07/03/11
07/03/11
07/03/11
08/03/11
08/03/11
09/03/11
09/03/11
09/03/11

10/03/11
10/03/11
10/03/11
10/03/11
10/03/11

Aprovació relació de factures novembre 2010
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-15/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-19/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-24/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-22/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-21/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-18/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-17/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-16/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-12/11
Convocatòria Ple ordinari 25-02-2011
Canvi de nom nínxol núm. 829 pis cinquè de la Via de Sant Ramon
Requeriment per subsanació sol·licitud llicència activitat injecció de plàstic Colònia Herand
Retirada vehicle matricula GI8935BJ de la via pública
Gratificacions i Productivitat nòmina febrer 2011
Devolució garantia obres “Projecte arranjament zona verda barri del Roser de Campdevànol”
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-20/11
Expedient protecció legalitat urbanística obres sense llicència en SNU, finca amb referència
cadastral 17040A002001260000JU
Reconeixement de trienni a Carme Murillo Muñoz
Reconeixement de trienni a Miquel Flores Salgado
Reconeixement de trienni a Cristina Ramisa Puigdomènech
Acord d’exempció d’Impost de vehicles 4466CZR
Acord d’exempció d’Impost de vehicles 5626DSP
Autorització de llicència de taxi
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Llicència ambiental activitat de forja i estampació de metalls, ubicada a la Carretera N-152
Km 110,5 d’aquest municipi – EXP:XII.OPU.4.1/6/03
Llicència d’obres – EXP núm. 6.7/1-23/11
Activitat de central hidroelèctrica amb emplaçament a Colònia Herand
Llicència ambiental activitat d’emmagatzematge d’equips de soldadura, ubicada al Camí de la
Creu núm. 28 d’aquest municipi
Aprovació contractació serveis coordinació de seguretat i salut en fase d’execució o control de
qualitat obres “projecte reforma i adequació de la Plaça Antoni M. Claret”
Inici expedient investigació ús d’habitatge en magatzem agrícola al Mas Palou
Adjudicació contracte obres Projecte urbanització reforma i adequació Plaça Antoni M. Claret”
per procediment negociat sense publicitat
Sol·licitud d’adhesió Conveni Marc de 5 de juliol de 2007
Aprovació certificació d’obra núm. 7 Construcció piscina municipal
Aprovació certificació núm. 6 obra Rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador
Aprovació certificació núm. 4 obres complementàries piscina municipal
Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball obres d’enderroc parcial de l’edificació situada al
C/ Damià de la Farga núm. 7 d’aquest municipi
Sol·licitud de la sala Auditori del centre cívic pel proper 3 de setembre
Canvi de nom nínxol núm. 989 pis primer de la Via de Sant Joan
Autorització celebració cursa Comte Arnau el proper 4 de juny
Baixa de comptes bancaris
Contractació treballador Ràdio Municipal
Expedient protecció legalitat urbanística obres no ajustades a llicència en SNU, finca Mas
Palou
Ordre execució per retirada planxes i restitució coberta edifici La Guixera – Ref. Cadastral
17040A003001010000JS
Sol·licitud del Pm05f i Pm05m. Programa “Girona, territori cardioprotegit”
Esmena errada Resolució de l’Alcaldia de 2 de març de 2011, adjudicació del contracte de les
obres del Projecte urbanització reforma i adequació Pl. Antoni M. Claret, per procediment
negociat sense publicitat
Sol·licitud d’ajuts per a la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona
Liquidació del dèficit financer del servei de subministrament d’aigua potable
Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11
Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11
Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11

10/03/11
10/03/11
10/03/11
10/03/11
10/03/11
10/03/11
10/03/11
11/03/11
11/03/11
11/03/11
11/03/11
11/03/11
11/03/11
14/03/11
15/03/11
15/03/11
15/03/11
17/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11
18/03/11

Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11
Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11
Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11
Aprovació liquidacions per aprofitament especial 2.4.2/13/11
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal, 2011
Resolucions sobre escombraries comercials
Emplaçament interessats i sol·licitud defensa jurídica recurs contenciós administratiu 5/2011
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-14/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-13/11
Aprovació conveni arrendament d’un pati per a l’habilitació d’una zona d’aparcament al
centre de Campdevànol
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a l’adequació del Camí ral de
Campdevànol
Certificació que en el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia i figura el decret “Aprovació conveni
arrendament d’un pati per a l’habilitació d’una zona d’aparcament al centre de Campdevànol”
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Aprovació renovació pòlissa de crèdit
Liquidació pressupost exercici 2010
Pròrroga legal del pressupost per a l’exercici de 2011
Modificació del contracte de serveis informàtics del programari de nòmines
Incorporació de romanents de crèdit
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-26/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-25/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-31/11
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-27/11
Acord Bonificacions famílies nombroses
Llicència d’obres – Exp. Núm. 6.7/1-32/11
Llicència d’obres - Exp. 6.7/1-30/11

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local núm. 4, de 10 de febrer i núm. 5, de 25 de febrer de 2011.
El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2010
L’alcaldessa explica la proposta:
“...”
LIQUIDACIÓ de PRESSUPOST 2010:
La liquidació del pressupost és el resultat de l’execució del pressupost de l’any
corresponent a través de dos elements o variables el RESULTAT PRESSUPOSTARI i
el ROMANENT DE TRESORERIA.
De la liquidació realitzada, és a dir, de l’execució del pressupost el resultat
pressupostari s’obté de la diferència entre els Drets Reconeguts i les Obligacions
Reconegudes.
D’aquí s’obté el Resultat Pressupostari del 2010 que és de 902.522,91€. Aquesta
positivitat és deguda a que s’ha produït el reconeixement de subvencions
concedides al 2010 i que les gastem al 2011.

Al resultat pressupostari se li resten les DESVIACIONS POSITIVES de
FINANÇAMENT del 2010, és a dir, els drets reconeguts com finançament afectat per
realitzar determinades inversions que no s’ha realitzat (Ex: la subvenció la major
part de les subvencions per fer la piscina, la Plaça Antoni Ma. Claret, part de les
obres de Cal Ribalaigua, les millores que s’estan fent al Pavelló per activitats
saludables, entre altres petites inversions també finançades amb subvencions
obtingudes al 2010).
D’altra banda al resultat pressupostari se li sumen les DESVIACIONS NEGATIVES,
és a dir, inversions que s’han executat durant el 2010, però que no tenen
reconegut el seu finançament en el mateix exercici, com per exemple part de la
il·luminació nova del Pavelló Municipal que tenia la subvenció del 2009 i s’ha acabat
de fer l’actuació al 2010, així com altres actuacions acabades al 2010 i amb
finançament anterior, com és el cas de les obres de la zona multiesports, la teulada
nova que s’ha fet a l’edifici del molí.
A l’any 2010 no hi havia res finançat amb romanent de tresoreria del 2009, ja que
el romanent va ser negatiu de 19.343,49€ (molt menys que al 2008 que era de
81.968,76€) aquets dèficit d’acord amb el Pla de Sanejament va eixugat amb el
crèdit previst al PLA DE SANEJAMENT aprovat al 2009, vist el resultat del 2008.
Aquestes operacions donen lloc al RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT que acaba
sent de 43.093,06 €.
D’altra banda, la liquidació indica quin és el ROMANENT de TRESSORERIA del 2010 i
a diferència de l’any passat a ser negatiu de -19.343,49€ negatius a ser positiu, ara
és de 2.480,15€, per tant complim el Pla de Sanejament. Que per això es va
aprovar per poder tancar en positiu aquest any i els que segueixen.
Com sempre aquest romanent és el resultat econòmic o el saldo que té
l’Ajuntament a 31 de desembre calculat com si en aquesta data haguéssim pagat
tot el que devem i haguéssim ingressat tot el que ens deuen (es fa una ficció
perquè a la pràctica s’acaba liquidant més endavant) i enguany ser positiu es
compleixen les previsions i per tant correspon fer un balanç positiu en quant a la
gestió econòmica de l’Ajuntament de Campdevànol.
El 2010 per tant, el tanquem amb un Estalvi Net positiu, és a dir, els ingressos
ordinaris del 2010 han cobert les despeses ordinàries i les amortitzacions dels
préstecs, tot i que per fer-ho hem hagut de reduir considerablement la despesa a
uns nivells que mai s’havien assolit, em gastat 235.860€ menys, hem fet front per
tant a una reducció dels ingressos ordinaris de més de 111.000€ (hem ingressat
molt menys del que teníem previst) i que 196.000€ s’ha destinat a eixugar préstec.
Per tant un esforç considerable de contenció i de gestió d’uns números que s’han
anat apartant de les previsions que inicialment contemplàvem en el pressupost,
però que hem sabut reconduir.
Així doncs, els números parlen per si sols:
D’una banda, els romanents han passat de ser negatius de -81.000 (2008) a 19.000€ (2009), per arribar al 2010 en positiu +2.480,15.

D’altra banda, l’estalvi net que fins ara era negatiu de -57.000 al 2008 va passar a
-15.000€ al 2009 i ara ja és positiu en +64.000€
I les ràtios d’estalvi net que han passat del -2,55% del 2008 al -0,57% del 2009,
acabant en el 2,54% positiu.
A aquest fet se li suma que seguim detectant que els ingressos ordinaris segueixen
a la baixa i això implica un gran esforç de gestió per part de l’àrea d’hisenda atès el
pressupost que s’ha mantingut en vigor contempla uns ingressos, de més del 20%
del que en realitat està passant i amb els números que treballem i és per això que
en el seu dia vam indicar que no aprovar el pressupost del 2011 que es va proposar
era una greu irresponsabilitat política i un problema per a la bona gestió i
funcionament de l’Ajuntament. Aquells que van votar en contra saben perfectament
que han deixat la gestió de la hisenda municipal en una situació totalment irregular,
esperem que d’aquí un temps no reclamin que els números quadrin a la perfecció
com aquesta vegada, doncs “Miracles a Lourdes”.
D’altra banda s’ha de reconèixer que s’ha fet una feina que no era gens fàcil, doncs
les participacions en els tributs de l’Estat i la Generalitat han disminuït i els
ingressos ordinaris en recursos propis segueixen una lleugera tendència a la baixa
com per exemple en l’impost de construccions o en les plusvàlues i en canvi, els
serveis municipals són els mateixos amb major despesa pel que fa a les despeses
d’enllumenat públic i subministraments que continuen pujant.
En definitiva i si tornem al fet que ens ocupa que és el tancament de la liquidació
del 2010, aquest es fa amb un romanent de tresoreria positiu de 2.480,15 €, això
ha estat mèrit d’una bona planificació econòmica i l’esforç col·lectiu d’un equip que
ha reduït en tots els àmbits i als que vull agrair la contenció duta a terme. En
primer lloc, a l’àrea de cultura on la reducció ha estat molt significativa i a l’àrea de
serveis i manteniment que condueix la Cristina Ramisa a la perfecció.
Eva i Joan, moltes gràcies, perquè a més ho hem aconseguit complint una altra
premissa que per a nosaltres es fonamental, la de mantenir els serveis i la qualitat
dels serveis que es presenten als veïns i veïnes de Campdevànol, malgrat les
dificultats o millor dit, sobretot quan hi ha dificultats. Esperem que aquesta actitud i
aquesta manera de treballar no hagi estat un oasi en una situació econòmicament
complexa. Ara pot ser tenim l’aigua al coll, però sabem nedar, hem agafat aire
esperem que no ens enfonsem.
“...”
El Sr. Serrador comenta que el seu grup sempre ha votat en contra dels
pressupostos. Si no s’ha aprovat la culpa és dels que van presentar la proposta.
És cert que els números de la liquidació surten però també és cert que l’Ajuntament
té préstecs per import d’un milió i mig d’euros i una pòlissa de set-cents cinquanta
mil. Les inversions que s’han fet s’han de pagar i enguany no sortiran tant bé els
números.
L’alcaldessa recorda que els préstecs vens des de l’any 1999, no són pas d’ara.
L’any 2010 s’ha pogut anar tornant una part.

Les inversions compten amb finançament per la qual cosa no farà falta cap crèdit.
Tant debò que puguem continuar invertint al nostre poble.
El Sr. Serrador reconeix que els crèdits venen del 1999 però al dia d’avui hem
gastat tres-cents mil euros de la pòlissa per pagar despesa corrent.
L’alcaldessa explica que si comparem la despesa de 2006 amb la de 2010: en
Cultura hem passat de 96.000 € a 50.000 €. En reparacions i manteniments hem
passat de 91.000 € a 32.756 €. Està clar que hem fet un gran esforç de contenció
que ha passat per tenir una Brigada Municipal més eficaç i una reducció del
material d’utillatge.
En aquest punt s’incorpora a la reunió el Sr. Perearnau quan són les 20:17 hores
El Sr. Salamó replica que la comparativa no serveix perquè al 2006 hi havia molts
recursos i es podia gestionar tranquil·lament. En temps de crisi s’ha hagut de
disminuir en general per tota l’Administració. No és cap mèrit de l’equip de govern.
El Sr. Ferran Martínez explica que tothom s’ha d’apretar el cinturó. Pel que fa els
préstecs, es demanen quan fan falta i tots els grups n’han demanat. Són per fer
inversions al poble.
L’alcaldessa comenta que la liquidació de 2010 demostra que s’ha fet una gestió
responsable d’acord al Pla de Sanejament.
El Ple en queda assabentat.
5. Aprovació del Pla d’Emergències Municipal en l’àmbit del TRANSCAT
Vista la conveniència de tenir al dia els Plans que han de regir en cas de catàstrofes
naturals per tal de coordinar la resposta per part de totes les administracions i
entitats responsables;
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol va aprovar en data 25-09-2009 l’adhesió al
Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Ripollès del
Consell Comarcal del Ripollès;
Vist el Pla d’Emergència Municipal, previst al pla especial d’emergències per
accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a
Catalunya (TRANSCAT), redactat pel Consorci EIN del Ripollès, depenent del Consell
Comarcal, en matèria de transport de mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril a Campdevànol;
Atès que segons el TRANSCAT:
“En el pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) es concreten
l'estructura organitzativa i els procediments d'actuació, els procediments de
coordinació amb el pla estatal, els sistemes d'articulació amb les organitzacions de
les administracions locals, les modalitats d'actuació d'acord amb els criteris de

classificació, els procediments d'informació a la població i la catalogació de mitjans i
recursos específics, adients per fer front a les emergències produïdes per accidents
en el transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril. A més, a través
de l'anàlisi de flux, que es presenta com annex V, s'estableixen les zones de
Catalunya on el risc és més elevat i es determina quins municipis han de fer el
corresponent Pla d'Actuació Municipal.
Les actuacions d'un municipi davant d'un accident en el transport de mercaderies
perilloses queden reflectides en el Pla d'Actuació Municipal. També hi consten, a
més, les actuacions encaminades a garantir l'operativitat dels mitjans humans i
materials de què disposa. Els PAM formen part d'aquest pla i es desenvoluparan en
el procés d'implantació d'aquest.
Tot municipi amb un flux molt important de transport de mercaderies perilloses per
carretera o ferrocarril ha d'elaborar i desenvolupar un PAM. En aquest document
s'adjunta en forma d'annex (annex V) una llista d'aquests municipis, la qual
s'actualitzarà periòdicament. Apareixen també a la llista els municipis amb flux
important, als quals se'ls recomana l'elaboració de PAM.”

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pla d’Autoprotecció Municipal (PAM) de protecció civil de
Campdevànol, així com els Annexos generals i el manual d’implantació, en el marc
del pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
2. Trametre’n els exemplars en format digital als Serveis Territorials d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació a Girona, per a la seva aprovació per part de
la Comissió de Protecció Civil.
3. Comunicar-ho a l’Associació de Protecció Civil de Campdevànol per al seu
coneixement i deguda constància.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Adhesió a la Carta de compromís amb la qualitat a l’Administració
Pública
Vista la Carta de compromís amb la qualitat a l’Administració Pública que ens ha
tramès la FEMP que té per finalitats i objectius els següents:
La presente Carta promueve el establecimiento de un enfoque común, por parte de las
diferentes administraciones españolas (nacional, autonómicas y locales), orientado a la
adopción de compromisos para el desarrollo de la calidad en la gestión pública y a la
alineación de las actuaciones de las Administraciones públicas en materia de calidad y en
la formulación de sus políticas y planes para la mejora continua.

La Carta va dirigida a los ciudadanos, agentes económicos y sociales, usuarios de los
servicios públicos, empleados y responsables políticos y a la sociedad española en general y
pretende mejorar la calidad de la gestión pública en los tres niveles de las administraciones
públicas españolas.
En concreto, los retos que determinan la finalidad de la presente Carta de Calidad de las
Administraciones Públicas Españolas son los siguientes:
1º.- Promover el fortalecimiento y extensión amplia y equilibrada de una cultura e
instrumentos de apoyo a la calidad en la gestión pública y Gobernanza en el conjunto de las
administraciones públicas españolas, y su adaptación a los nuevos retos de modernización.
2º.- Fortalecer la alineación y coherencia de los esfuerzos, así como el aprovechamiento de
sinergias, en el marco del desarrollo de una cultura común de calidad en la gestión pública
en las diferentes administraciones públicas españolas.
3º.- Facilitar el desarrollo de una cultura de colaboración cooperativa, intra e
interadministrativamente, y la formalización de cauces para la coordinación y cooperación
entre las diferentes administraciones públicas.
4º.- Reforzar el intercambio de experiencias, la difusión del conocimiento en materia de
calidad en la gestión pública, la innovación y el aprendizaje entre las diferentes
administraciones públicas españolas.

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Aprovar l’adhesió l’Ajuntament de Campdevànol a la Carta de compromís amb la
qualitat a l’Administració Pública
2. Trametre aquest acord a la FEMP i al Ministerio para las Administracions Públicas
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
7. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldessa explica que:
- El CONGIAC ens ha fet arribar l’estat de situació de les inversions del Servei de
Subministrament d’Aigua de conformitat al contracte programa que tenim en vigor.
S’ha posat en ordre el tema dels comptadors i s’han contractat professionals del
poble per atendre el servei en la mesura del possible.
També hem aprovat la liquidació del servei de subministrament corresponent a
l’exercici de 2010.
- Pel que fa la contractació de les obres de la Plaça Clavé amb l’empresa Salvador
Icart, en breu s’iniciaran les obres (quan aprovem el Pla de Seguretat).
S’han iniciat les obres de millores ofertades de preparació de la pista de pàdel què
anirà a càrrec del Club de Tennis.
Pel que fa la Rampa al Casal de Jubilats està previst que s’iniciïn en breu.
- També s’han iniciat les obres d’enderroc del carrer Damià de la Farga.

- Hem signat un conveni per l’arrendament d’un pati per aparcament de vehicles a
Campdevànol que donarà servei als usuaris dels serveis i comerços del centre.
- Conforme a la reunió de la Comissió de Seguiment de la Ràdio Municipal hem
contractat un tècnic a mitja jornada que es finançarà amb la recaptació
d’actuacions de l’empresa LIVE FM que aniran per l’Ajuntament.
8. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Serrador demana, si encara estem al Consorci Alba-Ter, com és que no ens
han netejat les lleres del riu Merdàs com a Sant Joan, Ribes i Camprodon.
El Sr. Ferran Martínez respon que al seu dia vam consultar el CEINR i ens van dir
que no ens tocava perquè no formàvem part de la Xarxa Natura 2000.
El Sr. Salamó comenta que tot i que ell era crític en fer la gestió del Servei d’Aigua
a través d’un tercer, el CONGIAC està fent la feina. Tot i així encara s’ha d’apretar
més perquè no pot ser que a Molinou encara es queixin per problemes d’aigua
potable.
De l’arrendament que ha parlat l’alcaldessa demana més dades.
L’alcaldessa respon que del tema de l’aigua potable a Molinou estan al cas i
treballen per donar una solució.
De l’arrendament del Martinet es tracta dels espais que confronten amb la Ctra.
Gombrèn i que actualment són horts. La idea és disposar d’un espai per fer
aparcaments per 40-50 places al centre del poble que donarà servei a la zona
comercial. L’arrendament serà vigent fins que s’inicien les obres d’urbanització.
La contraprestació és el valor de l’IBI de la finca. L’adequació com a aparcament
dependrà dels recursos i les necessitats de l’Ajuntament.
El Sr. Perearnau demana que aquest lloguer sigui d’un mínim d’anys, si és
possible.
Vol fer constar que la seva proposta a la passada Comissió del POUM pel que fa
l’accés a la Creu a través de la finca d’un veí del poble (per un pas que ja està fet),
no la va fer per perjudicar ningú sinó per beneficiar els veïns de la Creu. Ha parlat
amb el veí afectat. Demana quan està previst. I que no ens donin només una
setmana per estudiar-ho.
L’alcaldessa comenta que del contracte de lloguer ho tindrà en compte.
Del tema del POUM li recorda que la Comissió de Seguiment del POUM es va
pronunciar per majoria en favor de la millor solució pel municipi i més econòmica.
Aquesta solució no és la que va proposar el Sr. Perearnau però és la que es va
decidir per majoria i l’ha d’acatar encara que no li agradi perquè així és la
democràcia.
Ella va fer la gestió que li havia demanat el regidor amb el propietari qui no va
voler saber res de la proposta perquè el perjudicava.
El Sr. Salamó diu que, a contracor, agraeix al Sr. Perearnau que digui que no ens
donin una setmana per estudiar el text refós del POUM quan per l’aprovació inicial
l’equip de govern (el Sr. Perearnau inclòs) només van donar quatre dies per

estudiar la proposta inicial. Li agraeix que ara per un simple refós demani més de
set dies. S’afegeix a demanar a l’Alcaldia com està el Text Refós del POUM.
El Sr. Serrador demana com està el conveni de l’Herand per la cessió de
l’equipament del Motoclub.
L’alcaldessa respon que el POUM ens ha arribat fa poc, està a Secretaria pendent
de signar els oficis per enviar-ho als regidors. S’ha endarrerit per motius relacionats
amb els tècnics que ho preparen perquè no ha sigut una tasca fàcil. També per un
tema personal del tècnic redactor.
El text refós inclou la modificació del conveni amb NEIDA per a la cessió de
l’equipament d’acord als nous paràmetres urbanístics; tota la zona dret queda com
a sol no urbanitzable.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:00 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

