ACTA 05/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
25 DE JULIOL DE 2013
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 21:25
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.

Jaume García i Anglada (indep. ERC- La reunió té per objecte la celebració de
la sessió convocada en legal forma,
AM)
primera convocatòria.
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
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:
1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.1 Aprovació de l’acta de la sessió del dia 30/05/2013
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació del nomenclàtor de carrers del municipi de Campdevànol
2.2 Acceptació de l’ajut FEDER concedit mitjançant Resolució GRI/1418/2013, de 18 de
juny, per a l’execució del projecte de “Potenciació i recuperació del centre urbà com a
element clau i estratègic de promoció econòmica”
2.3 Aprovació dels dies de Festa Local 2014
3r. Propostes de l’Àrea/Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
3.1 Ratificació dels convenis formalitzats d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal
4t. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
4.1 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per la llicència d’obres de
creació d’una nova escala exterior oberta i una nova aula a l’ESC Pirineu
5è. Mocions dels grups municipals
5.1 Moció presentada per tots els grups municipals en defensa dels mitjans de
comunicació locals públics
5.2 Moció presentada pels grups municipals CIU i ERC-AM a favor del manteniment
dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis i consells comarcals
5.3 Moció presentada per tots els grups municipals d’adhesió al pacte nacional pel dret
a decidir

5.4 Moció presentada pel grup municipal CIU i ERC-AM en defensa de les polítiques
locals d’habitatge en règim de lloguer protegit
5.5 Moció presentada pel grup municipal CIU i ERC-AM en defensa d’un model català
d’ensenyament
5.6 Moció presentada pel grup municipal CIU i ERC-AM sobre les participacions
preferents
5.7 Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de suport als clubs i entitats
esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de treball
5.8 Moció presentada pel grup municipal ERC-AM en defensa del dret a les dones a
decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
6è. Control de l’acció de govern
6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.
6.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
6.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
6.3.1 Donar compte de la memòria corresponent a l’exercici 2012 del Consorci
de Benestar Social del Ripollès
6.4 Donar compte dels convenis i contractacions
6.4.1 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos mesos
6.4.2 Donar compte de la contractació laboral dels darrers mesos
6.5 Informació de l’equip de govern per àrees
6.6 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president demana que es faci un minut de silenci per l’accident ferroviari que
hi ha hagut a Santiago de Compostela. Acabat el minut de silenci, agraeix la feina feta
a la Policia local, als membres de Protecció Civil, als Bombers i als Mossos d’Esquadra
en les tasques de recerca del Sr. Francisco Vila. Seguidament, declara oberta la
sessió, i es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:

1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta següent:
-

Ple ordinari, núm. 4, de 30-05-2013

L’acta s’aprova per unanimitat, sense cap esmena.

2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació del nomenclàtor de carrers del municipi de Campdevànol
Antecedents
1. En els darrers mesos s’ha detectat la necessitat de denominar quatre nous carrers al barri
de El Castell i de la necessitat de disposar d’una eina documental que reculli la història i
procedència dels noms dels carrers de Campdevànol.
2. Amb la participació ciutadana de veïns de Campdevànol, s’ha redactat una proposta de
Nomenclàtor dels carrers del municipi de Campdevànol, la qual no implica el canvi de nom
de cap carrer, sinó la recopilació del nom dels carrers existents i la incorporació de quatre
carrers al barri de El Castell: carrer de Cal Bernat, Carrer de Saltor, Carrer de Puig de la
Devesa i Avinguda del Roc de la Guilla.

Proposta d’acord
Primer. Aprovar inicialment el Nomenclàtor dels carrers del municipi de Campdevànol i la
denominació de quatre nous carrers al barri de El Castell: carrer de Cal Bernat, Carrer de
Saltor, Carrer de Puig de la Devesa i Avinguda del Roc de la Guilla.
Segon. Sotmetre el Nomenclàtor a informació pública per un període de 30 dies hàbils a partir
de la publicació de l’anunci al BOP, amb comunicació als veïns i veïnes del Barri del Castell
afectats per la denominació dels quatre nous carrers. En cas que no es formulin al·legacions,
aquest acord esdevindrà aprovat definitivament.
Tercer. Comunicar aquest acord, un cop sigui aprovat difinitivament, a l’Institut Nacional
d’Estadística i a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que des de l’Àrea d’Alcaldia i l’Àrea de Barris a principis d’aquest any es
va detectar la necessitat d’estudiar l’evolució història del noms dels carrers del municipi, per
això es van iniciar les tasques per elaborar un nomenclàtor. En la realització d’aquestes
tasques, han col·laborat l’historiador Josep Colomer, altres veïns del poble i la Sandra Bartés,
als quals els agraeix la seva col·laboració. La major part de la documentació s’ha obtingut de
l’Arxiu Comarcal de Ripoll. A més a més, s’ha posat nom a quatre carrers del municipi,
concretament del barri del Castell, en resposta a la reivindicació d’alguns veïns. Per determinar
el noms d’aquests carrers, el procediment va ser que el Sr. Joan Ferrer i el Sr. Josep Colomer
van recollir alguns noms i entre els veïns i veïnes del barri es va escollir el nom.
La Sra. Roser Capdevila manifesta que ha tingut l’ocasió de veure el treball, aquest està molt
ben fet, recull molt bé les fonts i demana que es tingui en compte per a la propera edició de les
Monografies de Campdevànol.
L’Alcalde diu que recull la seva proposta.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.2 Acceptació de l’ajut FEDER concedit mitjançant Resolució GRI/1418/2013, de
18 de juny, per a l’execució del projecte de “Potenciació i recuperació del centre
urbà com a element clau i estratègic de promoció econòmica”
Antecedents
1. En data 5 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el “Projecte
de recuperació i potenciació del centre urbà del municipi com a element clau i estratègic de
promoció econòmica” i formular sol·licitud d’inclusió de l’actuació abans esmentada dins el
Programa operatiu FEDER Catalunya, 2007-2013 (EIX 4), per ser cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional.
2. En data 2 de juliol de 2013, s’ha publicat al DOGC la Resolució GRI/1418/2013, de 18 de
juny per la qual es seleccionen les operacions dels ens locals susceptibles de ser
cofinançades pel FEDER Catalunya 2007-2013. En aquesta, consta com a subvencionable
el projecte “Potenciació i recuperació del centre urbà com a element clau i estratègic de
promoció econòmica” amb un import de despesa elegible final de 429.321,90 euros i una
subvenció FEDER equivalent al 50% d’aquest import.

Proposta d’acord
Primer. Acceptar la subvenció de 214.660,95 euros, que correspon al 50% de l’operació
cofinançada pel FEDER, per a l’operació “Potenciació i recuperació del centre urbà com a
element clau i estratègic de promoció econòmica”, presentada en el programa FEDER, tram
local.
Segon. Comprometre’s a aportar la quantitat de 214.660,95 euros, que correspon al 50% de
l’import subvencionable, per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació “Potenciació
i recuperació del centre urbà com a element clau i estratègic de promoció econòmica”,
cofinançada pel FEDER.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local als efectes
oportuns.
Quart. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells documents que
siguin necessaris per donar compliment a aquest acord.
DELIBERACIONS
L’Alcalde informa que l’Ajuntament, fa aproximadament un any, havia demanat al FEDER el
cofinançament de la reforma de la Plaça Clavé, la qual va ser desestimada. Fins a la
convocatòria següent, es va treballar per adaptar el projecte als requeriments del FEDER i en
aquesta última ocasió s’ha concedit una subvenció per a diverses actuacions incloses en el
projecte “Potenciació i recuperació del centre urbà com a element clau i estratègic de promoció
econòmica”, una d’elles la reforma de la Plaça Clavé, i altres relacionades amb la promoció
turística i protecció de l’entorn del Torrent de la Cabana. Manifesta que només set municipis de
la província de Girona han rebut aquesta subvenció i que quan la situació de tresoreria de
l’Ajuntament ho permeti, es començarà a executar l’actuació.
El Sr. Lluís López demana quan es redactarà el projecte executiu, si es farà un procés
participatiu i quina és la previsió d’execució i de finançament.
L’Alcalde diu que en aquest moment s’estan intentat desenvolupar les obres subvencionades
del PUOSC 2012; la reforma de la Plaça Clavé té un cofinançament de la Llei de Barris, però
l’abonament d’aquesta està aturada per part de la Generalitat i, a més, s’està estudiant la
fórmula de finançar els projectes que es volen portar a terme fins a final de legislatiu. No hi ha
previsió de quan es redactarà el projecte executiu, i pel que fa a la consulta de la ciutadania,
recull el suggeriment del Sr. López.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

2.3 Aprovació dels dies de Festa Local 2014
Antecedents
1. Properament, tal i com succeeix cada any, es publicarà l’ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014.
2. Els ajuntaments han de proposar al conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, les dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, per aquell any.
Fonaments jurídics
1. L’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals dues
tindran caràcter local.

2. El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de cada municipi
són fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
3. L’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com
estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.
Proposta d’acord
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD :
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació els dies 22 i 23 de setembre, dilluns i
dimarts següents al tercer diumenge del mes, com a festes locals del municipi de
Campdevànol corresponents a l’any 2014, en motiu de la Festa Major de Campdevànol.
Segon. Comunicar aquest acord a la Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que com cada any s’ha d’adoptar aquest acord i els dies festius
coincideixen amb la Festa Major.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3r. Propostes de l’Àrea/Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
3.1 Ratificació dels convenis formalitzats d’ús privatiu i reservat de la piscina
municipal
Antecedents
1. En data 6 de juny de 2013, CERC SCP va demanar l’ús de les instal·lacions de la piscina
per a realitzar activitats de natació i aquagym els dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí i de
20:15 a 21:30 i divendres de 9 a 10 del matí. En data 12 de juny de 2013, la Junta de
Govern Local va acordar formalitzar un conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol i
CERC SCP autoritzant aquesta empresa a utilitzar de forma privada i reservada la piscina
municipal a canvi d’un cànon equivalent a 9,15 euros/hora.
2. En data 28 de juny de 2013, la Mireia i la Núria Casals Estrada van demanar l’ús de les
instal·lacions de la piscina per realitzar classes d’aquagym els dimarts i dijous del mes de
juliol de 20:00 a 21:00 hores. En data 3 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local va
acordar formalitzar un conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol i la Mireia i la Núria
Casals Estrada autoritzant aquesta empresa a utilitzar de forma privada i reservada la
piscina municipal a canvi d’un cànon equivalent a 9,15 euros/hora.
Fonaments jurídics
L’Annex 6 del Reglament general dels preus públics municipals estableix que l’Ajuntament
podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i empreses de
Campdevànol a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients de les
esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús, així com el cànon anual
a satisfer.
Proposta d’acord

Primer. Ratificar la formalització dels convenis entre l’Ajuntament de Campdevànol i, per una
banda, CERC SCP i, per l’altra, la Mireia i la Núria Casals Estrada autoritzant-los a utilitzar de
forma privada i reservada la piscina municipal a canvi d’un cànon equivalent a 9,15 euros/hora.
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura i gestió de la documentació que calgui per a
l’efectivitat d’aquest acord.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que aquest estiu hi ha hagut dues peticions per utilitzar la piscina per a activitats
d’aquagym fora de l’horari d’obertura d’aquesta, per això, es van aprovar convenis amb els dos
sol·licitants que regulaven el cànon a abonar i les obligacions en relació amb l’exigència de
socorristes i d’una assegurança de responsabilitat civil.
El Sr. Joan Rivera manifesta que el seu grup no està d’acord amb la forma de gestió dels
equipaments públics, creuen que està bé que aquest tipus d’activitat els faci el sector privat,
però que l’Ajuntament també hauria d’intentar fer activitats per a tot el poble.
L’Alcalde diu que l’Ajuntament ha d’intervenir quan l’oferta privada no garanteix l’activitat i, en
aquest cas, queda absolutament coberta.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per majoria
absoluta amb sis vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

4t. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
4.1 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per la llicència
d’obres de creació d’una nova escala exterior oberta i una nova aula a l’ESC
Pirineu
Antecedents
En l’expedient de llicència d’obres exp. núm. 6.7/1-58/13, consta la petició presentada pel
director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, corresponent a la
llicència sol·licitada per a les obres de creació d’una escala exterior oberta i la reforma interior
per a la creació una nova aula al CEIP Pirineu, situades a la Ctra. Gombrèn núm. 33, d’aquest
municipi.
Fonaments jurídics
1. L’article 6è. de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i l’article 7.3. de l’Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per
llicències o la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme, contemplen la possibilitat
d’atorgar una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
2. En aquests cas concorren les circumstancies previstes a les ordenances municipals, atesa
la finalitat d’utilitat pública i interès general que suposa aquesta reforma.
Proposta d’acord
Primer. Declarar les obres de creació d’una escala exterior oberta i la reforma interior per a la
creació una nova aula al CEIP Pirineu, situades a la Ctra. Gombrèn núm. 33, amb llicència
núm. 6.7/1-58/2013, concedida per resolució de data 20-06-2013, d’especial interès i utilitat
municipal en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi concorren.

Segon. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a les esmentades obres.
Tercer. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
en matèria d’urbanisme aplicable a les esmentades obres.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que el Ple té competència per acordar bonificacions als tributs locals a
actuacions que tinguin interès pel municipi i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
vol portar a terme unes obres de millora al CEIP Pirineu i, per això, creu convenient acordar
aquesta bonificació.
La Sra. Núria López demana que els informi sobre l’estat d’execució d’aquestes obres.
L’Alcalde diu que el Departament d’Ensenyament va adjudicar aquestes obres i que abans de
començar-les, el contractista hi va renunciar; per això, s’han hagut de tornar a adjudicar. Tot i
així, la previsió és que hagin finalitzat abans de l’inici del nou curs escolar.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5è. Mocions dels grups municipals
5.1 Moció presentada per tots els grups municipals en defensa dels mitjans de
comunicació locals públics
Tots els grups municipals, proposen l’aprovació de la moció següent:
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar
l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local
(LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic. La darrera versió de
l’ARSAL es va presentar al Consell de Ministres del 24 de maig de 2013, i es manté en els
mateixos criteris.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, el
dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest avantprojecte
suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l’organització
territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa
també una laminació del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base
territorial i tampoc respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta
Municipal de Barcelona.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els seus
representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus municipis. Cal
garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor finançament local
que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals.
PER LA CONTINUITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICS (Declaració del
Castell de Plegamans)
Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan públics com
privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 2012 hi havia més de
1500 periodistes a l’atur a Catalunya.

La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA reunida en
Assemblea General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la ciutadania i pot posar en
risc drets tan importants com el de la informació, que podria afectar la continuïtat de les
emissores de ràdio municipal i de qualsevol mitjà de comunicació local de titularitat pública.
Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han promogut i
consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el dret a la informació.
Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial pels seus municipis.
Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, fomenten la
identitat donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions socials, les tradicions i les
activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, projectes de futur), fomenten
l‘associacionisme i enforteixen la societat civil.
Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i
normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les ràdios
municipals catalanes, és posar en perill la veu del català.
Per tot això, L’AJUNTAMENT de CAMPDEVÀNOL reunit en ple, ACORDA:

Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.

Segon.‐ Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i
reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació, la
presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als municipis.

Tercer.‐ Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències que li
atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest Ajuntament en
totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta defensa, que inclou el
manteniment de les ràdios municipals.

Quart.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i
explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Cinquè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Sisè.- Donar publicitat d’aquests acords.
DELIBERACIONS

L’Alcalde diu que l’ARSAL reconfigura el futur de les administracions locals i posa en dubte
alguns serveis locals perquè considera que aquests no s’han de prestar, un dels quals els
mitjans de comunicació local. El responsable de l’emissora local va demanar a tots els grups
municipals l’aprovació d’aquesta moció per a la defensa d’aquests mitjans i de les
competències locals en aquesta matèria.
La Sra. Núria López diu que molts ajuntaments estan aprovant aquests tipus de mocions ja
que l’ARSAL recentralitza els serveis i afecta a molts altres serveis com és la llar d’infants.
L’aplicació d’aquesta reforma pot comportar un problema d’igualtat d’oportunitats, perquè
poden desaparèixer molts serveis als pobles petits.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.2 Moció presentada pels grups municipals CIU i ERC-AM a favor del
manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis i consells
comarcals
Els grups municipals CIU i ERC-AM, proposen l’aprovació de la moció següent:
EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la
continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha
anat construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en
perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels
drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i
suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en
perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de
vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de
l’administració local, l’Ajuntament de Campdevànol mostra la seva preocupació per les greus
conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau
social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les
persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors
de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
PROPOSA AL PLE APROVAR ELS SEGÜENTS ACORDS
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, l’Ajuntament
de Campdevànol demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de
la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials
per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis
socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra
exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea
(article 5 del Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó
que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Campdevànol insta al Govern de la
Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de
proximitat a tot el territori.

3. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que un altre servei que l’ARSAL recentralitza és els serveis socials. Al Ripollès
aquest servei el presta el Consorci de Benestar Social i traslladar-ho a altres administracions
superiors farà que perdi qualitat. A més, la situació actual fa encara més necessari el
manteniment d’aquest servei.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.3 Moció presentada per tots els grups municipals d’adhesió al pacte nacional
pel dret a decidir
Tots els grups municipals, proposen l’aprovació de la moció següent:
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en
el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat
de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives
del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de
Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una
consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada
pelParlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent,
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de
persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals,
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica
de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el
que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble
recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot
això, els grups municipals de CIU i ERC-AM proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.

3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
DELIBERACIONS
L’Alcalde manifesta que el Pacte Nacional pel Dret a Decidir s’ha subscrit després d’una
cimera integrada per gran part de la societat civil i que, amb independència de si es vota pel sí
o pel no, és important que es faci la consulta de quin ha de ser el futur del nostre país.
La Sra. Núria López manifesta que creuen fonamental que el poble de Catalunya es pugui
pronunciar i que és positiu i millora la qualitat democràtica de les institucions.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.4 Moció presentada pel grup municipal CIU i ERC-AM en defensa de les
polítiques locals d’habitatge en règim de lloguer protegit
Els grups municipals CIU i ERC-AM, proposen l’aprovació de la moció següent:
De forma habitual urbanisme i les polítiques d’habitatge han estat una matèria especialment
d’àmbit local, segurament per la proximitat necessària a l’hora de planificar, el òrgans o
organismes que gestionen, i els afectats/beneficiats per les mesures. Evidentment, hi ha
diferències entre els que són les polítiques públiques d’habitatge, del que és urbanisme o
planificació del territori, però també van íntimament lligades en els models de pobles, viles i
ciutats.
És il·lustratiu comprovar com és el nivell local el que s’encarrega de la competència en matèria
d’habitatge i urbanisme en la gran majoria de països europeus. De fet, pel que fa a la
normativa en matèria d’habitatge ens trobem amb una legislació estatal molt genèrica i ens
hem de centrar en la legislació específica del sector, que en aquest cas és en gran part
catalana, atenent que la matèria és de competència autonòmica. En concret a l’article 25.2 de
la LRBRL, es diu explícitament que els municipis tenen competències en “...promoció i gestió
de vivendes.”. En el mateix EAC del 2006, en el seu article 84.2, diu també expressament que
els ens locals catalans tenen competències en habitatge.
Es pot dir que en matèria d’habitatge hi ha dos grans grups de competències on existeix
concurrència entre Generalitat i ajuntaments, que són en primer lloc el foment públic de
l’habitatge i en segon lloc el control de les condicions l’habitabilitat. Del primer grup els
objectius són els de facilitar l’accés a l’habitatge, millorar-ne la qualitat del mateix, adequar el
seu cost a la realitat de renda... Per assolir-los, la fórmula recurrent de la Generalitat ha estat la
de cooperació amb els ajuntaments, malgrat ser una competència exclusiva de la Generalitat.
Per poder tenir aquest rol actiu en les polítiques públiques d’habitatge, els ens locals han creat
o utilitzat en moltes ocasions personalitats instrumentals locals.
En concret, per promoure els habitatges de lloguer protegits hi ha mesures de foment des del
1992 i els successius plans de l’habitatge els han anat mantenint amb una estructura molt
semblant. Els ajuts, tant per les institucions públiques com operadors privats, han consistit
sobretot en dos tipus de línia: Subvenció directa. (Un cop acaba la promoció); i subsidiació del
préstec. (amb terminis d’amortització diferents segons cada pla,satisfets directament a les
entitats financeres).
El Govern espanyol, amb l’aprovació a través del Senat i Congrés, ha promogut una
esmena al Projecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer de
vivendes. Aquesta esmena preveia suprimir les subvencions i subsidiacions a institucions i
promotors d’habitatges de lloguer protegits pendent de pagament, així com l’ajuda o
subvenció directa un cop tinguda la qualificació definitiva de la promoció. L’impacte
d’aquesta mesura s’ha quantificat en 104 M€ pel que fa a subvenció directa a la promoció,

del quals un 45% promocions públiques; i de les subsidiacions de la quota uns 480 M€ a
Catalunya, també una part important en promocions municipals. En aquests moments,
tenim coneixement que el Govern de l’Estat ha retirat l’esmena pel que fa a la supressió de
les subsidiacions d’interessos, però manté la supressió de les subvencions. Es tracta, en
tot cas, de promocions ja finançades i en la majoria d’ocasions, ja acabades, per la qual
cosa, la retirada d’aquests ajuts posaria amb greu compromís la liquiditat de les empreses
públiques, privades o socials que van confiar amb aquests ajuts per la seva execució, i a la
vegada, també la seguretat jurídica, ja que es tractaria d’una norma amb efectes retroactius
absolutament injustificada.
Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- El reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de lloguer, ha estat
indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la possibilitat d’accés a un
nou habitatge a preu assequible, permetre a la ciutadania més mobilitat geogràfica, ja sigui
per motius laborals o d’altres, instrument per la regeneració de barris o centres històrics, o
fins i tot, convertir-se en un recurs en coordinació amb els mateixos serveis socials.
Segon.- Reclamar a l’Administració de l’Estat que es mantinguin en la seva integritat els
ajuts als promotors d’actuacions de lloguer protegit finançades amb càrrec als Plans
d’Habitatge vigents fins el moment actual per tal de mantenir tant la finalitat social de les
actuacions com la seguretat jurídica i el respecte pels compromisos ja assumits.
Tercer.- Traslladar la petició al Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol i a les entitats municipalistes.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que aquest acord consisteix en l’adhesió als programes de promoció pública
local d’habitatges de protecció social. Actualment els ajuntaments estan passant un mal
moment, però igualment considerem necessari donar-hi suport.
La Sra. Núria López diu que donaran suport a aquesta moció, però que lamenten que fa dues
legislatures quedés aurada una promoció d’habitatges de protecció oficial per motius polítics,
tot i els elevats costos econòmics que li van suposar a l’Ajuntament, amb una moció de
censura. És important que algun moment l’Ajuntament pugui tirar endavant aquests habitatges i
més tenint en compte que el nou POUM permet fer-ne.
L’Alcalde diu que recull aquest suggeriment, però adverteix que la paralització d’aquells
habitatges avui permet fer la nova escola.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.5 Moció presentada pel grup municipal CIU i ERC-AM en defensa d’un model
català d’ensenyament
Els grups municipals CIU i ERC-AM, proposen l’aprovació de la moció següent:
El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar davant
l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), impulsat pel
Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre José Ignacio Wert. Ja en aquells primers

moments, consideràvem que tal com es construïa el projecte, atemptava greument contra el
model d’immersió lingüística a Catalunya, i també amb el model d’escola i societat de
Catalunya. De fet, des del món local reconeixem que el model d’immersió lingüística a
Catalunya és una història d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i els ajuntaments. Aquest model
fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins dels nostres centres
educatius, i una eina de cohesió social i cultural.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com
a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna
bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les
proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística
ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una de les darreres
vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel TSJC, com a mesura cautelar en
un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obligant a canviar la llengua d’un grup si
una família ho demana. Només 17 famílies de 600.000 han judicialitzat de forma temerària la
llengua en el model d’escola catalana. Amb l’aprovació per part del Consell de Ministres
espanyol del divendres 17 de maig del projecte de llei de la LOMCE, ens trobem de nou davant
d’una situació agressiva respecte a aquesta convivència.
Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti
a terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra escola, així com l’equilibri
existent.
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està
en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells
el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart.- Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya per
defensar aquest posicionament.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que aquesta moció és per donar suport al model d’immersió lingüística que ha
estat motiu d’èxit ja que a través de l’escola s’ha aconseguit integrar moltes persones
mitjançant la llengua. S’ha d’evitar que la llei estatal destrueixi el model català d’immersió
lingüística.
La Sra. Núria López manifesta la seva conformitat a la moció i rebutja el caràcter
rescentralitzador i atac a les Comunitats del ministre Wert.
VOTACIÓ

No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.6 Moció presentada pel grup municipal CIU i ERC-AM sobre les participacions
preferents
Els grups municipals CIU i ERC-AM, proposen l’aprovació de la moció següent:
La crisis econòmica en la seva vessant financera ha posat de manifest la problemàtica social
existent per un producte bancari que es coneix com a “ participacions preferents” .
Aquestes participacions van ser adquirides de bona fe majoritàriament per persones d’edat
avançada sense coneixement d’inversió en productes financers d’alt risc especulatiu que, en
molts casos, desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven.
Aquesta situació s’ha palesat en molts municipis i especialment afectades han estat alguna de
les caixes d’estalvis que van oferir bescanviar aquests productes per accions de les entitats
financeres en base a la informació de fortalesa i seguretat que van transmetre els directors de
les oficines comercials i com a única opció per recuperar els diners que s’havien invertit, quan
s’ha demostrat que no responien a la realitat.
Hi ha persones que han perdut tots els estalvis d’una vida de treball i que ara es troben en una
situació de vulnerabilitat, patint la crisis i que han quedat mancat de recursos per a atendre les
necessitats pròpies i les de les seves famílies.
Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades però
davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a
les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de
confiança en les institucions i en el país.
Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Crear una Comissió de Seguiment que estudiï les mesures d’arbitratge i intermediació
entre les entitats financeres i els afectats del municipi.
Segon.- Impulsar els mecanismes d’assessorament i col·laboració entre l’Ajuntament i les
plataformes i entitats d’afectats constituïdes.
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi la via
arbitral a totes les persones afectades així com a les persones que van dur a terme el bescanvi
d’accions al llarg de l’any anterior.
Quart.- Notificar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al president del Govern de la
Generalitat, a les entitats municipalistes i als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament
per tal d’exigir un canvi normatiu que impulsi que aquesta mesura arbitral es pugui aplicar en
defensa de l’interès de la ciutadania en general i dels afectats en particular.
DELIBERACIONS
L’Alcalde exposa el drama que han patit molts ciutadans que s’han vist afectats per productes
financers que els han impedit de recuperar els seus diners, a més, aquest fet ha agreujat la
situació econòmica de famílies que en temps de crisi necessitaven els seus estalvis.
La Sra. Núria López demana qui forma part de la Comissió de Seguiment.
L’Alcalde diu que el Consorci de Benestar Social fa el seguiment de les famílies afectades i
convida a la regidora a fer-ne aquest seguiment.
La Sra. Núria López diu que voldria participar-hi.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.7 Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de suport als clubs i entitats
esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de treball
Els grup municipal ERC-AM, proposa l’aprovació de la moció següent:
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es podria
entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències federatives
només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat
d’entitats escampat per tot el país que, que darrera l’activitat específicament esportiva, aplega i
desenvolupa en el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un
patrimoni de valor immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4 de la
llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com d’interès
general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa
d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social.
També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol individual bé com
entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i
d’interès general que defineix el moviment esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre entitats
esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau repercussió econòmica
que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la generalització
de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una clara divisió entre
activitats voluntàries i activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les previsions
legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels Treballadors i de
la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no indeterminades, i permeten les
més variades interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius
puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb seguretat
quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a
un o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els requisits per
entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol
del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de ser
sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un sistema
normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix pràcticament a
l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar
suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres criteris legals –llibertat, actuació altruista
i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la seva accepció més general
constitueixen les bases de les relacions de les persones i entitats que formen el sistema
esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no podem
deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada
des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i,
sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base, més enllà dels motius
purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per
compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i, per tant, té un efecte
reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar societats més madures i més
equilibrades.

Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar l’esport català com
un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a través de tot
l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les
Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de base.
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives
necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels Treballadors,
l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es
delimitin amb claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat social de les persones
que presten serveis en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès
general i són membres de les mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntariat.
SEGON. Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del món
esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar l’aplicació del conjunt de
criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món de l’esport fonamentat en el
voluntariat, més enllà de les relacions professionals existents, tant en el món de l’esport
professional com en el de les entitats multiesportives que, amb una repercussió econòmica
significativa, presten una gran diversitat de serveis.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspeccció de
Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu, es
determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació laboral o
professional, d’una actuació benèvola o voluntària.
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya,
així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que els entrenadors, que majoritàriament no tenen nòmina, fan mantenir l’actual
sistema de clubs esportius i d’esport base a Catalunya. S’han produït diverses inspeccions a
clubs catalans i els exigeixen que els entrenadors han de tenir un contracte laboral, la qual
cosa farà desaparèixer l’esport base i el sistema de clubs per ser inviables econòmicament.
La Sra. Núria López manifesta la seva conformitat a aquesta moció.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

5.8 Moció presentada pel grup municipal ERC-AM en defensa del dret a les dones
a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs
Els grup municipal ERC-AM, proposa l’aprovació de la moció següent:
La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits socials
atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la seva
pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de l'Embaràs
(IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de

les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior aprovada l'any 1985
(perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de defectes del fetus i
violació).
El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va anunciar fa mesos que
properament presentarà l'esborrany de la reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de
la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. El missatges que ens arriben fan preveure una retallada
i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El Ministre, juntament
amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix
interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir
sobre el nostre cos i coartar la nostra llibertat de decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la seva
vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que avança el Ministre de Justícia, per restringir l'accés
de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries que posaran
el risc de la salut de les dones i els viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només
permès per aquelles dones que puguin assumir la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals impulsats pels sectors
ultraconservadors
Atès tot l'exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Campdevànol, acorda el següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei en els termes previstos, o en
qualsevol altra direcció que pugui significar una regressió en els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Instar a la implantació d'un programa específic d'atenció a les dones que han pres la
decisió d'interrompre l'embaràs, doncs aquesta decisió pot tenir conseqüències per a la pròpia
dona.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
del Congrés de Diputats i al Ministre de Justícia.
DELIBERACIONS
L’Alcalde diu que la moció pretén defensar els drets de les dones, ja que la proposta de
modificació de llei plantejada pel ministre Gallardón implica un retrocés d’aquests drets i es
demana que es despenalitzi l’avortament voluntari i que, com a mínim es mantingui la regulació
que hi havia fins ara.
La Sra. Núria López manifesta que des del seu grup consideren que l’aprovació d’aquesta llei
faria que anéssim endarrere, l’aprovació d’aquesta proposta de llei implicaria un paternalisme
totalment intolerable. S’han de posar les coses fàcils perquè les dones puguin fer amb el seu
cos allò que creguin convenient.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

6è. Control de l’acció de govern

6.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió
plenària
15/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
27/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
28/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
29/05/2013
30/05/2013
30/05/2013
30/05/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
03/06/2013
04/06/2013
05/06/2013
06/06/2013
07/06/2013
07/06/2013
07/06/2013
07/06/2013
08/06/2013
10/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
11/06/2013
12/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
13/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013
14/06/2013

Convocatòria borsa de treball monitors casal d’estiu.
Baixes plus vàlues Enriqueta Cantal.
Modificació del pressupost 4/2013.
Bonificació ITVM a Angela Masgrau.
Modificació rebut escombraries carrer Hortes 1 1 4.
Canvi epígraf padró escombraries a Palets Capfa SL.
Sancions trànsit.
Inici expedient imposició multes coercitives activitat del bar Pl. De la Dansa
núm. 10
Exempció ITVM a M Merced Tubau.
Convocatòria Ple ordinari.
Ratificació sanció trànsit.
Ratificació sanció trànsit.
Autorització enjardinament terreny sant Amand.
Autorització GEC celebració festa aniversari rocòdrom.
Concessió llicència primera ocupació habitatge Pla El Castell.
Bonificacions aigua i escombraries serveis socials.
Exempció IVTM a Miguel Fernández.
Autorització parada mercat setmanal a Gas Natural.
Llicència de segregació i agrupació de finques a David Reig.
Denegació llicència obres a Lluís Juanuix per fer paret mitgera.
Concessió llicència obres a Maria Monterroso per arranjament xemeneia.
Concessió llicència obres a Josep A Parramon per canviar rajola cuina.
Concessió llicència obres a Adelaida Campos per substituir banyera.
Concessió llicència obres a Lluís Rigat per canvi de paviment.
Sanció per infracció urbanística a la Urb. Castell.
Concessió llicència obres a Agustí Capdevila per tala d’arbres.
Comunicació de pintat de façana a la Ctra. Vistalegre 18.
Concessió llicència obres per arranjament coberta a l’av. Pau Casals 21.
Exempció IVTM a Daniel Povedano.
Adjudicació contracte subministrament vestuari vigilants municipals.
Anul·lació liquidacions IBI a Pontarró SL.
Arxiu expedient ordre execució neteja vegetació finca C/ Girona, 10.
Autorització instal·lació parada al mercat a embotits Can Gaburra.
Arxiu expedient ordre retirada acopi bales palla al Barri de la Creu 10.
Arxiu expedient ordre retirada mobles i fusta al Barri de la Creu, 7.
Aprovació padrons fiscals 3a cobrança.
Concessió llicència obres a Assumpció Moreta per substitució banyera.
Imposició multes coerciatives incompliment presentació documentació a
Desarrollos inmobiliarios grupo Gaudir II SL.
Concessió llicència obres a Lluïsa Sadurní per canvi ús local comercial.
Admesos i exclosos borsa de treball monitors casal d’estiu.
Valoració mèrits borsa de treball monitors casal d’estiu.
Bonificació taxa escombraries i aigua assistència social.
Baixa servei escombraries d’Abraham Vital.
Contracte subministrament material elèctric a Industrial Ginés SA
Exempció IVTM a Josep Tubau.
Traspàs concessió nínxol a favor d’Encarnació Cano.
Recurs reposició sanció trànsit.
Concessió llicència obres a Josep Colell per arranjament coberta habitatge.
Traspàs concessió nínxol a favor de Martí i Pilar Capdevila.

17/06/2013
18/06/2013
19/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
25/06/2013
26/06/2013
25/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
27/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
28/06/2013
01/07/2013
01/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
04/07/2013
05/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
11/07/2013
16/07/2013
16/07/2013

Autorització pagament factures.
Traspàs concessió nínxol a favor d’Esteve Graciot.
Liquidacions IIVT.
Caducitat expedient llicència obres a Gas Natural per connexió gas.
Concessió llicència obres a Departament Ensenyament per obres a l’escola
Pirineu.
Adjudicació contracte per redacció PAES al CEIN Ripollès.
Concessió llicència obres a Salvador Icart per moviment de terres.
Concessió llicència obres a Emili Casadesús per tala arbres.
Contractació monitors casal d’estiu.
Gratificacions nòmina de juny.
Autorització parada instal·lar mercat a Joan Girona Coll.
Sancions trànsit.
Ratificació sanció trànsit.
Bonificació escombraries a Rosina Falcó.
Baixa escombraries a Rafael López García.
Bonificació IVTM a Àngel Xarles.
Bonificació aigua i escombraries serveis socials.
Concessió llicència obres a M Concepció Barceló per arranjament façana
Concessió llicència obres per tala arbres a Miquel Coromina.
Concessió llicència obres a Jaume Villaró per arranjament bany.
Concessió llicència obres a Valentí Torrentó per arranjament terrassa .
Concessió llicència obres a Eudald Magnet construcció mur tancament.
Concessió llicència obres a Angela Masgrau per substitució clavegueram.
Ocupació via pública parades festa major.
Traspàs concessió nínxol a favor de Margarita Guix.
Bonificació IBI a Pontarró SL.
Canvi epígraf escombraries a LABPLAST, SL.
Traspàs concessió nínxol a favor de Laura Bosch.
Autorització al club de Tir Puigcorber per una tirada al plat.
Adjudicació d’aprofitament privatiu de caça.
Adjudicació aprofitament privatiu de pastures.
Traspàs concessió nínxol a favor de Juana Boixader.
Adjudicació de conreus.
Delegació funcions d’alcaldia.
Traspàs concessió nínxol a favor d’Isabel i Ana Soler.
Exempció ITVM a Manuel Alarcón.
Imposició multes coerciatives a Ercam Fusteria per incompliment legalització
activitat.
Exempció IVTM a Josefa del Ángel.
Aprovació pagament factura 1 a nom de la secció sardanista del GEC.
Aprovació pagament factura 2 a nom de la secció sardanista del GEC.

El Ple en queda assabentat.

6.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 11 de 15 de maig de 2013
Núm. 12 de 29 de maig de 2013
Núm. 13 de 12 de juny de 2013
Núm. 14 de 26 de juny de 2013
El Ple en queda assabentat.

6.3 Seguiment de la prestació de serveis públics

6.3.1 Donar compte de la memòria corresponent a l’exercici 2012 del
Consorci de Benestar Social del Ripollès
L’Alcalde fa un resum de la memòria i destaca l’increment de serveis que presta el Consorci, la
millora de les dependències que ocupen a la Casa Consistorial i l’obertura de nous projectes
que fins ara no havien estat necessaris com són la Cistella, el Centre Obert i l’Escola de Mares
i Pares.
La Sra. Núria López destaca la importància que el Centre Obert ja estigui en funcionament, les
millores d’espai i l’increment de privacitat per a l’atenció de les persones que necessiten els
serveis socials.
L’Alcalde diu que a partir de la tardor s’intentaran fer plans d’actuació en determinats àmbits.
El Ple en queda assabentat.

6.4 Donar compte dels convenis i contractacions
L’Alcalde informa de les contractacions següents:
• Adjudicació dels serveis de consultoria i assistència tècnica professional per a la redacció i
implementació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el Consorci d’espais d’interès natural del Ripollès (CEIN Ripollès),
per un import de 3.305,79 euros i 694,22 euros d’IVA.
• Adquisició de peces de vestuari de l’uniforme dels vigilants municipals, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista sastreria Miguel A. Fernández
García, per un import de 574,75 euros i 120,70 euros d’IVA.
• Contractació laboral de personal per a realitzar les tasques de monitors i monitores del
Casal d’Estiu.

6.5 Informació de l’equip de govern per àrees
Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Habitatge i Esports
El Sr. Jaume García exposa el següent:
• En relació amb les activitats que s’han realitzat a la piscina, es va valorar si les feia
l’Ajuntament, però hi havia privats que estaven disposats a fer-les i es va pretendre facilitar
al màxim que poguessin fer-les.
• Els aiguats d’aquest estiu han fet que s’hagin hagut de portar a terme diverses actuacions
de manteniment i reparació en els equipaments municipals.
• S’han finalitzat les tasques de construcció de la segona pista de pàdel.
• També han finalitzat les tasques d’automatització de la cloració a la piscina municipal i el
resultat fins ara ha estat molt bo.
• Les pluges també han provocat incidències al camí Ral.
• Finalment, lamenta la dimissió del Sr. Eliseu Soler com a responsable del camí Ral. No han
arribat a un acord en el sistema de treball i espera que en un futur la situació canviï i puguin
tornar a col·laborar.
Àrea de Barris, Serveis Generals i Ensenyament
La Sra. Dolors Costa exposa el següent:
• En relació amb l’Escola Nova, el passat 17 de juliol es va rebre la visita del Sr. Jordi Roig,
director general de centres públics, i del Sr. Albert Bayot, director dels serveis territorials
d’ensenyament. Aquests van verbalitzar el compromís absolut del Departament
d’Ensenyament amb el futur centre. El director va dir que el projecte estarà enllestit al mes
de setembre i que l’any vinent s’iniciaran les actuacions per a la construcció del nou centre.
Recorda que l’àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament està vetllant des de fa mesos per
fer possible la construcció del centre: l’Alcaldia ha batallat amb l’ACA de Girona per
aconseguir que el nivell del pati es reduís i també per la problemàtica dels alts índexs de

•

•

soroll que provoca la proximitat de COMFORSA. Finalment, manifesta la satisfacció per
l’estat del projecte i que el Departament prioritzi la nova Escola de Campdevànol i agraeix
al Departament aquest compromís.
En relació amb la Llar d’Infants, informa que s’ha regularitzat la situació del personal en el
sentit que el sou i horari de les educadores torna a ser de jornada completa, tal i com es va
comprometre l’equip de govern en el conveni de condicions signat el setembre de l’any
passat. S’ha mantingut tota la plantilla de personal pel curs vinent i es mantenen les quotes
pel servei que presta l’Ajuntament. Agraeix l’esforç conjunt de les educadores, l’AMPA i
l’Ajuntament per fer possible que el centre, malgrat el context actual, continuï avançant i
pugui prestar un servei en base un model educatiu que és font d’orgull i admiració.
En relació amb el Casal d’Estiu, vol entrar a valorar el comunicat de premsa del grup
municipal del PSC. En primer lloc, destaca la bona tasca que ha portat a terme la Laura
Moreno en l’organització i direcció de les activitats del Casal d’Estiu i de les colònies, així
com la resta de monitors i monitores; així li han traslladat molts pares i mares. En segon
lloc, en relació a les bases reguladores del procediment de selecció, no és cert que no
s’exigís titulació, un dels requisits era estar en possessió dels títols de Director/a d’activitats
de lleure infantil i juvenil o titulació acadèmica superior directament relacionada amb el lloc
de treball; la Laura té un títol superior en educació infantil, és monitora de lleure i té una
àmplia experiència en la cura i coordinació d’activitats relacionades amb el món infantil; les
bases, tot i estar publicades des de fa més de tres mesos, no es van impugnar ni per
participants, ni entitats, ni possibles interessats, ni cap grup polític. A més, responsables de
la Direcció General de Joventut han fet l’oportuna inspecció i no han mostrat cap
irregularitat, per tant, l’Ajuntament no ha actuat al marge de la llei. Diu que el comunicat del
PSC és fals, alarmista i irresponsable. Seguidament, manifesta que per acabar de
constatar la indignació que ha aixecat el comunicat, llegirà una carta signada pels delegat
sindicals de l’Ajuntament. Llegeix l’escrit entrat al registre de l’Ajuntament en data 25 de
juliol de 2013 i número 937. Finalment, diu que no farà més manifestacions d’aquest
assumpte perquè no beneficien a ningú.

6.6 Precs i preguntes
La Sra. Núria López fa els següents precs i preguntes:
• En relació amb el comunicat del PSC del Casal d’Estiu, diu que no han parlat de cap
treballador en concret, ni s’ha valorat si el Casal s’ha fet bé o malament, només han
denunciat que la persona que es va escollir no té títol de directora i en el Decret 137/2003
no hi ha excepcions, una titulació similar o anàloga no serveix, ha de ser la titulació de
director. Si volen fer la selecció mitjançant un procediment legal els sembla bé, el seu grup,
tal i com havien dit, els sembla que s’hauria d’haver puntuat més l’experiència al Casal de
Campdevànol. Hi ha hagut un error en el procés i no és del grup del PSC, sinó de la
regidora. Al Casal hi ha hagut dues coordinadores i cap director i creu que el Casal creu
que ha funcionat correctament, hi havia un equip de monitors sobradament preparats. Li diu
a la regidora que va dir que es feia el procediment de selecció per complir la legalitat i no
l’estan complint, no s’ha puntuat que tinguessin el títol de director. Només han denunciat
que s’han de fer les coses ben fetes. Finalment, diu que recullen l’opinió dels delegats
sindicals i la compareixen.
• En segon lloc, demana qui ha donat el servei d’anglès al Casal d’Estiu perquè només hi
havia una monitora que tingués el coneixement i pel que sap no s’ha completat el servei
d’anglès i sembla que no s’han fet classes ni activitats en anglès. Ens sembla bé que les
coses es vulguin fer ben fetes, però si a l’hora de realitat no es fa els sembla malament.
• En tercer lloc, agraeix a la regidora que els convidés a la reunió de la Nova Escola i
manifesta la satisfacció que en aquesta es confirmés que hi havia partida pressupostària,
més després de l’afirmació del Sr. García dient que no hi havia partida. Finalment, posa a
disposició el seu grup municipal pel que faci falta.
• En quart lloc, demana el motiu pel qual es va fer dues vegades el mateix jardí de l’Església.
• En cinquè lloc, lamenta la renúncia del Sr. Eliseu Soler a portar el camí Ral. Llegeix l’escrit
que el Sr. Soler va presentar al registre de l’Ajuntament el 16 de juliol de 2013, amb
número d’entrada 891. Seguidament, reprodueix la reflexió feta pel Sr. Jordi Colomé que
diu que Campdevànol es deixa perdre l’ànima del camí Ral, l’Eliseu ha treballat molt per
recuperar el camí sense cap remuneració i és un injustícia que se l’hagi tractat de forma

prepotent i desconsiderada,. Afegeix que mai ningú no ha treballat tant com ho ha fet ell. I
demana que s’exposin clarament els motius pels quals el Sr. Soler ha deixat el camí Ral i
se li reconegui públicament la feina que ha fet.
L’Alcalde diu:
• El personal de l’Ajuntament i molts pares i mares li han demanat que no entri a fer cap
valoració en relació amb comunicat del PSC perquè afecten directament a uns llocs de
treball i així ho farà, quan es vol fer política s’han de vigilar les persones i aquestes s’han
de protegir.
• En relació amb el canvi del jardí de l’Església, es va modificar perquè es va optar per un
model, no va quedar bé i es va tornar a fer.
• Pel que fa els serveis d’anglès, es va iniciar un concurs per la contractació però aquest es
va aturar, perquè la directora i els monitors van dir que es veien capaços de fer ells
mateixos les activitats en anglès.
• Finalment, diu que ERC i CIU treballen conjuntament en aquest consistori i davant dels
representants parlamentaris per aconseguir la Nova Escola.
Atès que no hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc, data i
hores dalt consignats.
La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

