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ACTA 5/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusa:
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 22:01

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.

La reunió té per objecte la celebració de
la sessió convocada en legal forma,
primera convocatòria.

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.

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
Àrea d’Alcaldia i Urbanisme

4.

Moció de rebuig a l’informe del Consejo General del Poder Judicial en relació als principis
per a una nova demarcació judicial.

5.

Moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les
polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades.

6.

Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

7.

Nomenament dels representants de l’alcalde al veïnat de Sant Llorenç

8.
9.

Donar compte de l’execució de les obres de reparació de la piscina municipal
Aprovació inicial del Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent de la
Cabana i font del Querol del municipi de Campdevànol
Donar compte de la sol·licitud d’informe a la Comissió Comarcal d’Accés Motoritzat al
Medi Natural

10.

Àrea d’Hisenda
11.

Concessió de bonificacions impost i taxa per llicència obres Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

12.

Concessió bonificacions impostos i taxes per llicència obres Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

13.
14.

Concessió bonificacions impostos i taxes per llicència obres Hospital de Campdevànol
Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per a la
utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, curs 2012-2013
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15.
16.

17.

Proposta de modificació de l’annex 1 de l’ordenança de preus públics
Mocions dels grups municipals:
16.1. Moció de suport a la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments i el lloguer social
16.2. Moció de suport al manifest de DINCAT amb motiu de les retallades
pressupostàries en suport a la inserció laboral de persones discapacitades.
16.3. Moció per evitar els efectes de les retallades de la Generalitat de Catalunya a la
Llar d’Infants municipal “El Barrufet” de Campdevànol
16.4. Moció per tal que s’arrangi la pista eskate de Campdevànol
Informació de l’Equip de Govern

18.

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i prèviament tractar els punts del Ple fa
esment al seguit de notícies aparegudes a la premsa sobre l’ordre del dia d’aquest
Ple. Vol fer constar que la fórmula que fa servir Secretaria (no desglossar les mocions
de la oposició) és la mateixa que feia servir amb l’anterior legislatura tal i com consta
al Ple de 30-1-2009. L’Alcaldia no ha ordenat en cap moment que no es desglossi
l’ordre del dia. És una pràctica habitual no fer -ho.
Aleshores la Sra. López no va tenir problemes per convocar el Ple amb aquest
sistema que ara qualifica d’antidemocràtic per la oposició.
Tampoc no és cert que a la oposició se li amagui informació: tenen accés a tota la
informació de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud per deixar constància a l’expedient.
Lamenta que la Sra. López se senti dolguda, però li demana que les seves
declaracions siguin més políticament correctes
Demana als diaris que recullin aquestes declaracions com a resposta a les notícies
aparegudes a instància del PSC-PM i que fins ara no havien sigut rebatudes.
Seguidament es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:
La Sra. López replica que els seu grup denunciarà tot els que els sembli malament, com és
que no es desglossin les mocions de la oposició.
Demana a l’alcalde moderació i respecte en el seu to i un millor tracte pel seu grup.
L’alcalde li demana el mateix respecte per què qui l’ha tractat públicament d’antidemocràtic
ha sigut el seu grup per una pràctica que ella també havia permès sense cap incident.
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes núm. 3 (ordinària, del dia 30 de març) i núm. 4
(extraordinària i urgent del dia 27 d’abril).
Les actes s’aproven per unanimitat dels onze membres assistents dels onze que de Dret
integren la corporació sense cap esmena.
L’alcalde manifesta que el grup del PSC-PM va criticar el Reglament de solars aprovat al Ple
de 30 de març i no obstant no ha presentat cap al·legació durant la informació pública.
La Sra. López aclareix que això no vol dir que hi estiguin conformes.
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia
23/01/12
13/02/12
13/03/12
13/02/12
14/03/12
21/03/12
21/03/12
21/03/12

Aprovació relació de factures setembre 2011.
Aprovació relació de factures octubre 2011.
Ampliació jornada treball personal neteja per cobrir baixa mèdica.
Aprovació relació de factures novembre 2011.
Aprovació protocol del servei comarcal de joventut.
Requeriment documentació activitat Labplast SL.
Concessió llicència obres a Jaume Tarré per repassar teulada.
Adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local.
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21/03/12
22/03/12
23/03/12
23/03/12
23/03/12
23/03/12
23/03/12
26/03/12
26/03/12
26/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
27/03/12
30/03/12
30/03/12
30/03/12
30/03/12
30/03/12
03/04/12
04/04/12
04/04/12
04/04/12
04/04/12
04/04/12
04/04/12
04/04/12
05/04/12
05/04/12
05/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
10/04/12
12/04/12
12/04/12
12/04/12
12/04/12
13/04/12
16/04/12
16/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
18/04/12
18/04/12
18/04/12
18/04/12
18/04/12
19/04/12
19/04/12
19/04/12
20/04/12
20/04/12
23/04/12
25/04/12
26/04/12
26/04/12
27/04/12
30/04/12
30/04/12
30/04/12

Concessió llicència obres a Carmen Contreras per reconstrucció xemeneia.
Contractació arrendament bar piscina.
Expedient sancionador multes aparcament.
Concessió llicència obres a Jordi Portabella per modificar obra terrassa.
Reconeixement trienni antiguitat Montserrat Borrull
Concessió bestreta al treballador Francisco Teixidor.
Liquidació definitiva llicència obres Jordi Portabella per modificar obra terrassa.
Sol·licitud subvenció per envolvent ajuntament.
Aprovació relació de factures desembre 2011 i anteriors.
Sol·licitud subvenció per organització cursa Comte Arnau.
Desestimació recurs multa Josep Barrar.
Aprovació inicial projecte reforma places Anselm Clavé i Valldemossa.
Concessió llicència obres a Joan Corraliza per obertura garatge.
Acomiadament objectiu de la treballadora Teresa Panadés Cambras.
Convocatòria Ple ordinari.
Concessió llicència obres a forn Cal Roca per arranjament façana.
Autorització instal·lació castell infantil durant setmana santa.
Autorització instal·lació atracció infantil durant setmana santa.
Autorització instal·lació atracció pesca infantil durant setmana santa.
Sol·licitud subvenció fons de subvencions.
Inadmissió al·legació pressupost 2012.
Exempció impost vehicles a Joan Sau.
Bonificació impost de vehicles a Francisco Moreno.
Reclamació escombraries de Joan J Sánchez.
Concessió gual a Ramona Bonada.
Exempció impost vehicles a Jose A Mosqueda.
Bonificació impost vehicles a Pilar Nevado.
Bonificació rebuts proposats per serveis socials.
Canvi nom nínxol a favor a Celso Espona.
Canvi nom nínxol a favor de Maria Cascales.
Bonificació impost vehicle Juana Segura.
Incautació aval per defectes obra piscina a Coempco.
Ocupació via pública 23 abril alumnes Abat Oliba.
Incautació aval per defectes obra edifici escorxador a Coempco.
Incautació aval per defectes obres complementàries a Coempco.
Subrogació treballadora Montserrat Escobar a la fundació MAP.
Incorporació romanent de crèdit.
Expedient sancionador multes aparcament.
Imposició multes coercitives a Maurici Camprubí per incompliment tancament solar.
Modificació del pressupost 1-2012.
Concessió llicència obres a Josep Alarcón per arranjar bany.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cata.
Concessió llicència obres a Toni Viñas per reformar bany.
Concessió llicència obres a propietaris Pl. Melcior Vaquer 8 per arranjaments edifici.
Pagament premis certamen literari.
Sol·licitud subvenció jornades esportives.
Sol·licitud subvenció fons de cooperació.
Concessió llicència obres a Eudald Magnet per arranjament coberta.
Declarar desert arrendament bar piscina municipal.
Bonificació impost vehicles a Manuel Morato.
Bonificació impost vehicles a Jose Carbonell.
Al·legació rebut escombraries de Josep F. Lloret.
Bonificació impost vehicles a Construccions Icart SA.
Concessió llicència obres a Hospital Campdevànol per canvi paviment.
Concessió llicència obres a Departament Ensenyament Generalitat per instal·lació mòdul
prefabricat escola.
Sol·licitud subvenció per millora equipament informàtic de l’Ajuntament.
Multes coercitives a Josep Bori en matèria de salubritat al carrer Escorxador.
Nomenament secretari-interventor de l’Ajuntament.
Aprovació relació de factures gener 2012.
Requeriment en tema de salubritat pública pati Colònia Molinou 2.
Legalització 5 bungalows al càmping Pirinenc.
Aprovació liquidacions per aprofitament especial.
Expedient sancionador multes.
Contracte menor treballs de reposició gespa piscina municipal.
Desestimació al·legació multa trànsit.
Bonificació escombraries a Carme Pujol Feixas.
Convocatòria ple extraordinari.
Adjudicació contracte menor obra reforma pl. del Roser.
Adjudicació contracte menor desratització instal·lacions municipals 2012.
Adjudicació contracte menor desratització terme municipal.
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02/04/12
02/05/12
07/05/12
07/05/12
07/05/12
08/05/12
08/05/12
08/05/12
09/05/12
09/05/12
09/05/12
09/05/12
09/05/12
10/05/12
14/05/12
14/05/12
14/05/12
16/05/12
16/05/12
16/05/12
17/05/12
17/05/12
17/05/12
18/05/12
18/05/12
18/05/12
18/05/12
18/05/12
18/05/12
21/05/12
21/05/12
21/05/12
21/05/12
21/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12

Contractació Sandra Suades per cobrir baixa personal neteja.
Utilització instal·lacions esportives per club esportiu patinatge artístic Girona.
Activitat de garatge d’ambulàncies amb oficines al polígon Molinou 3.
Canvi nom nínxol a favor de Juan Genís Llagostera.
Canvi nom nínxol a favor de Montserrat i Núria Capdevila.
Expedient sancionador multes trànsit.
Primera ocupació habitatges Av. Barcelona 67-69.
Canvi nom nínxol a favor de Richard Jean Rovira.
Incoació expedient multes coercitives activitat serralleria polígon industrial Molinou contra
David Marcos Requena.
Primera ocupació habitatge sant Pere d’Aüira 44.
Exempció impost vehicles a Victoria Figueras.
Exempció impost vehicles a Maria Viñas.
Exempció impost vehicles a Xavier Font.
Retirada vehicle de la via pública Construccions Contrafort SL.
Adjudicació contracte gestió forestal sostenible.
Devolució garantia llicència obres a Riuborn SL.
Exempció impost vehicles a Rosa M. Vicente.
Canvi titularitat llicència oficina bancària CaixaBank, SA.
Acceptació subvenció centenari Coll i Bardolet.
Compensació deute amb Riuborn SL.
Arxiu expedient legalitat urbanística Mas Palou.
Suspensió incautació aval obres edifici Escorxador.
Suspensió incautació aval obres complementàries piscina municipal.
Concessió llicència obres a Ramon Vilardell per reforma habitatge unifamiliar.
Concessió llicència obres a Encarnación López per posar paviment al pati.
Concessió llicència obres a Jordi Escalé per construcció línia elèctrica d BT.
Concessió llicència obres per execució de guals al carrer del Riu.
Duplicat títol concessió funerària a José Casas Noguera.
Modificació pressupost 3-2012.
Reclamació escombraries industrials de Joan Graboleda Dot.
Ordre d’execució per neteja de solar a David Reig Morera.
Requeriment en matèria de salubritat pública fina carrer Pirineu 7.
Exempció impost vehicles a Jorge Joaquin Llobet.
Canvi categoria vehicle a nom d’Angel Sánchez Morato.
Comunicació activitat pupil·latge caravanes a la colònia Herand.
Concessió llicència obres a Neida SL per arranjament fuites.
Concessió llicència obres a Teresa Mates Fernández per tancament pati.
Concessió llicència obres a Irene Pou Matas per arranjament tub de la caldera.
Concessió llicència obres a Pere Cuy Subirana per a substitució banyera per plat de dutxa.
Concessió llicència obres a Ana M. Pérez Briones per canviar armaris cuina.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicencia obres a Gonzalo Lorenzo Gómez per enderrocar paret.
Concessió llicència obres a Roser Caballero Martínez per arranjament pati.
Concessió llicència obres a Enriqueta Vilalta Peipoch per suavitzar pendent garatge.
Gratificacions nòmina mes de maig.

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 6 i 7, de dates 9 i 30 de març de 2012, respectivament
Núm. 8 i 9, de dates 19 i 26 d’abril de 2012, respectivament
Núm. 10, de 3 de maig de 2012
El Ple en queda assabentat
4. Moció de rebuig a l’informe del Consejo General del Poder Judicial en relació als
principis per a una nova demarcació judicial.
MOTIVACIÓ
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar en la sessió de data 19 d'abril de
2012 un document que conté els principis i criteris bàsics per a la nova demarcació judicial,
donant trasllat d'aquest document al Ministeri de Justícia, amb l'objectiu d'elaborar un debat
que permeti superar les disfuncions que provoca un disseny territorial que no respon a la
realitat d'una societat en constant i en profunda transformació.
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L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una proposta de reducció
a més de la meitat del número de partits judicials en tot Espanya, amb els arguments d'una
reagrupació, implica verdaderament una supressió de seus judicials passant de 431 partits
judicials a uns 200 en tot el territori espanyol, extrem que directament atempta contra les
competències atorgades a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les seves competències en
matèria de justícia, així com també es vulneraria la pròpia
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels serveis que es
presten en el territori, sinó el què hauria de suposar és una optimització de recursos, sense
que això suposés una supressió de seus judicials. En efecte, es disposa en l'informe elaborat
pel Ple de Consell General del Poder Judicial que seran bases de dit ajustament l'atenció i al
proximitat en temps i servei, l'ús de noves tecnologies, criteris demogràfics, reordenació de
geografia política respectant els àmbits territorials en que es desenvolupen les activitat
polítiques i econòmiques de cada zona, extrem que si es donés la desaparició del partit
judicial i del Jutjat originaria una vulneració d'aquests criteris que sosté el propi Consell
General del Poder Judicial.
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot necessari per tal de
donar resposta als nombrosos assumptes que succeeixen al partit judicial corresponent, i la
seva supressió no només originaria un retrocés importantíssim al municipi en relació a
qüestions de justícia i als diferents professionals que es dediquen en l'àmbit judicial
(procuradors, empleats del Jutjat, advocats, pèrits,...) sinó també implicaria un greuge per
tots els ciutadans dels municipis del Ripollès allunyant la seu judicial actual a una altra
comarca, i per tant impedint prestar un servei apropat al ciutadans del territori, sense tenir
en compte la pròpia tipologia del territori, així com tampoc la pròpia problemàtica de les
comunicacions entre els municipis.
Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del Poder Judicial
de supressió automàtica sense tenir en compte factors importantíssims com són el mateix
territori, les vies de comunicació i la tipologia del partit judicial, sense menysprear la
dificultat que originaria amb els professionals que es dediquen en l'àmbit judicial l'eliminació
pura i simple del partit judicial de Ripoll per agrupar-lo a un altre partit judicial. Òbviament
són factors que s'han de tenir en compte i que correspon defensar des del territori i des del
propi Ajuntament de Ripoll sobre la base de l'autonomia local i les competències que disposa
el municipi, manifestant un rebuig manifest per la decisió unilateral del Consell General del
Poder Judicial, en el supòsit que aquest fos definitiva. Així mateix dita proposta no pot
prosperar en el cas de Ripoll doncs de ser així s'originarien un seguit de problemes que
desvirtuarien els criteris i les bases fixades pel propi Consell General del Poder Judicial.
En efecte, l'atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi servei, sense
perjudici dels quilòmetres que suposaria, atès la zona geogràfica en que es troben diferents
municipis del partit judicial, extrem que no podria ser superat per recursos tecnològics
ateses les dificultats encara ara existents en diferents municipis. Per altra banda, també es
vulneraria el criteri de reordenar atenent a les concretes circumstàncies de la geografia
política respectant els àmbits territorials en els que es desenvolupen activitats político
econòmiques, extrem que no es compliria en el cas d'agrupar Ripoll a un altra seu judicial.
Disposició
El Ple Municipal resol:
10.2.1. Oposar-se genèricament a la decisió del Consell General del Poder Judicial referent a
la supressió (eliminació, reorganització, optimització) de les seus judicials i partits judicials.
10.2.2. Oposar-se específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i per tant del
Jutjat de Ripoll al considerar del tot necessària la seva existència atenent a diferents factors i
extrems especificats en l'apartat motivació d'aquesta resolució, fent constar que la seva
supressió vulneraria els propis criteris fixats pel Consell General del Poder Judicial segons
informe de data 19 d'abril de 2012 referent als principis per una nova demarcació judicial.
10.2.3. Instar al Consell General del Poder Judicial a que tingui en consideració i emeti
l'acord corresponent mantenint a Ripoll com partit judicial i per tant que disposi del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció sobre la base de poder donar atenció i proximitat al ciutadà en
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temps i servei, així com l'atenció a les circumstàncies de geografia política, respectant els
àmbits territorials en que es desenvolupen les activitats polítiques i econòmiques de cada
zona. Subsidiàriament i en defecte de la seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament
les motivacions i arguments utilitzats per la supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció de Ripoll.
10.2.4. Instar al Govern de l'Estat per tal de que es pronunciï sobre aquesta decisió i instarlo a adoptar els acords necessaris per tal de mantenir el partit judicial de Ripoll tal i com està
fins ara.
10.2.5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit de les
competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti les resolucions
necessàries per a la defensa del partit judicial de Ripoll.
10.2.6. Instar als demés municipis del Ripollès i al Consell Comarcal del Ripollès per tal que
s'adhereixin a aquesta moció.
10.2.7. Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
L’alcalde explica la proposta tramesa per l’Ajuntament de Ripoll de suport al Partit Judicial i
al Jutjat de Ripoll que al dia d’avui encara no se sap com acabarà.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT.
5. Moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a
les polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades.
Atesa la gravetat del que representarà la disminució dels recursos destinats en els
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques actives
d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que atenen.
Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especialment els col·lectius més vulnerables i,
per tant, que necessiten major protecció, especialment en un època de greu crisi econòmica.
Atesa que aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una rebaixa
del 56% respecte la dotació de l’any 2011.
Atès que es calcula, segons dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre el nombre
d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant serà de 34.124
persones distribuïdes de la següent manera: en programes de formació, 13.306; en
programes d'orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment de la inserció en l'empresa
ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626.
Atès que l’impacte sobre el nombre d'usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran de ser
inserits al mercat de treball.
Atès que 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres Especials de
Treball poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries.
Atès que es calcula que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats.
Atès que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta reducció
pressupostària.
Atès que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar
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Atès que els Centres Especials de Treball al Ripollès han esdevingut eixos sempre de la
nostra activitat econòmica com a comarca, i venen marcant els nostres valors com a societat
ripollesa.
Per tots aquests motius, es proposa l’aprovació dels següents acords en el plenari municipal:
PRIMER. Manifestar el reconeixement del consistori a la tasca que desenvolupen les entitats
del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les persones
discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirmar que la seva feina en aquests
moments és més necessària que mai. En aquest sentit, el consistori de Campdevànol dóna
suport al model català d’inserció de les persones amb discapacitats.
SEGON. Sol·licitar al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de
persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i amb una
distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats d’inserció de persones
amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització de les dades i el compliment de la
normativa sobre serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat.
TERCER. Sol·licitar als Departaments de Benestar Social i Família, i d’Economia, Empresa i
Ocupació del Govern de la Generalitat de Catalunya que:
1. Defensin en tot moment el nostre model d’inserció de persones amb discapacitat davant
del Govern de l’Estat.
2. Mantinguin i estenguin les clàusules socials en la contractació pública de l’administració
per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i, en
particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
3. Realitzin les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit caixes
catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les obres socials d’aquestes
amb el tercer sector.
4. Garanteixin l’estabilitat del tercer sector que col·labora en la inserció de persones amb
discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.
5. Consensuïn amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als Centres
Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat d’aquests centres a
Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la sostenibilitat, reestructuració i
revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la competitivitat
econòmica per mitjà de l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió.
QUART. Fer arribar els acords als Departaments d‘Empresa i Ocupació i de Benestar Social i
Família de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
L’alcalde proposa votar conjuntament aquesta proposta amb la proposta 16.2 que ha
presentat el grup del PSC-PM i la rebuda de l’entitat DINCAT (discapacitat intel·lectual de
Catalunya) que venen a recollir la mateixa idea de defensa de les persones amb disminució.
La Sra. López explica que les mocions demanen coses diferents però totes són en defensa
dels disminuïts.
16.2. Moció de suport al manifest de DINCAT amb motiu de les retallades
pressupostàries en suport a la inserció laboral de persones discapacitades.
El Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2012 no contempla la partida
necessària per cobrir el 50% del Salari Mínim Interprofessional dels centres especials de
treball ni el manteniment dels programes “Treball amb suport” del Ministeri de Treball i
Seguretat Social.
Al Ripollès, a part de l'esforç en l'àmbit de la inserció laboral de les persones discapacitades
d'empreses i administracions públiques, comptem amb l'inestimable exemple de la Fundació
Privada MAP, un centre especial de treball que engloba una sèrie d'iniciatives productives en
àmbits.
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Retallar el suport de les administracions als centres especials de treball com la Fundació
Privada MAP o a les empreses que contracten personal discapacitat vol dir deixar fora del
sistema laboral i productiu a un nombre gens menyspreables de persones que passaran a
dependre directament de les seves famílies, de prestacions públiques o de les entitats
benèfiques, a més de retallar enormement la qualitat de vida i l'assoliment en l'autonomia
personal dels treballadors amb capacitats diferents.
Per tot això demanem al plenari l’assumpció dels següents acords:
1. Adherir-se al manifest unitari que es va llegir a l'Arc de Triomf de Barcelona amb
motiu de la jornada reivindicativa del 20 de maig de 2012, i fer explícita la solidaritat
amb els veïns de Ripoll que poden veure la seva situació laboral greument afectada
per la retallada pressupostària a nivell estatal.
2. Fer explícit el malestar del consistori pel canvi en el rumb de les polítiques d'inserció
laboral de les persones discapacitades, traslladant aquestes polítiques des de l'àmbit
dels drets laborals cap a la solidaritat o la beneficència.
3. Demanar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que garanteixi el
finançament dels programes i dels diferents recursos d’inserció a l’empresa ordinària,
el treball amb suport i els centres especials de treball.
4. Demanar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l’eliminació de la
congelació de les subvencions pels nous llocs de treball que es puguin crear a través
del programa “Treball amb Suport”.
5. Demanar als Departaments de Benestar Social i Família i Economia i Empresa i
Ocupació una defensa fèrria del model català d'inserció laboral de les persones amb
discapacitat i/o trastorn mental davant l'administració general de l'estat.
6. Fer arribar aquest acord als ministeris implicats, Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i Ministeri de Treball i Seguretat Social, i als Departaments de Benestar
Social i Família i Empresa i Ocupació comminant-los a acomplir els acords
parlamentaris i els compromisos polítics previs en matèria d'inserció laboral de les
diferents administracions públiques.
MANIFEST DINCAT
"AIXÒ SÍ QUE NO. DEFENSEM EL DRET AL TREBALL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT I DE LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL"
La darreres decisions de les administracions públiques estan buidant de contingut totes les
lleis que reconeixen els drets de les persones amb discapacitat, i estan retallant,
progressivament, els ajuts per crear i mantenir els llocs de treball que hem estat capaços de
crear.
Avui, els diferents estaments de l’administració pública, responsables legals de la promoció i
manteniment d’aquest sistema, posen en risc les oportunitats de treball per a persones amb
discapacitat d’especials dificultats.
No som espectadors, som actors conscients de la situació, responsables i proactius en allò
que defensem. Per això hem aportat treball, arguments I propostes per superar aquesta
situació.
Hem parlat amb totes les administracions i totes ens han respost donant-nos la raó. Però no
en fem res, de la raó, si no va acompanyada d’una acció valenta i compromesa que doni
prioritat a allò que és imprescindible. I, avui, mes que mai, és imprescindible protegir les
persones més vulnerables, persones que mai han gaudit dels privilegis de l’opulència que ens
ha dut a la situació actual i que, per tant, no tenen perquè patir–ne les conseqüències.
Catalunya, a través del seu Parlament s’ha pronunciat unànimement a favor de preservar el
valor del treball per a les persones amb discapacitat. El Govern de la Generalitat també s’hi
ha compromès, però fins ara no ha trobat la forma de complir aquest compromís.
El projecte de pressupostos en tràmit al Congres dels Diputats comporta una reducció del 56
per cent de la partida destinada a Catalunya ales polítiques actives d’ocupació i només
cobreix el 37% del que la llei diu que hauria de cobrir. Els efectes d’aquesta reducció són
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demolidors per a les persones amb discapacitat o amb trastorn mental i, molt especialment,
per aquelles persones amb especials dificultats d’inserció laboral.
Actualment a Catalunya hi ha més de 100 Centres Especials de Treball d’iniciativa social,
gestionats per entitats sense ànim de lucre que mantenen més de 7.300 llocs de treball de
persones amb discapacitat d’especials dificultats. Els pressupostos que presenta el govern
espanyol posen en risc aquests Centres Especials de Treball.
A més, la reducció pressupostària prevista no garanteix ni tan sols el 50% del salarial mínim
interprofessional que marca la llei, i suposa un tracte discriminatori no només per a aquestes
persones sinó per Catalunya, ja que és el territori que més ha contribuït a crear aquests llocs
de treball.
També s’elimina la subvenció del 75% del salari mínim interprofessional per aquells
col·lectius de persones amb especials dificultats d’inserció laboral i anul·la la discriminació
positiva que havien tingut fins ara. Això, comportarà la pèrdua immediata de més de 2.500
llocs de treball a Catalunya.
Per si això no fos prou, deixarà en situació crítica els programes d’inserció a l’empresa
ordinària, com ara el “Treball amb Suport”, als que es destina un pressupost zero, fent-los
inviables i provocant una dràstica reducció de serveis i d’entitats prestadores.
Si tot això es confirmés, es posaria en risc la cohesió social i suposaria un greu retrocés en el
camí de la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat, que encara no s’havia
assolit plenament.
Perquè tenim clar el camí i el model a seguir, i perquè sabem que l’impacte de la retallada
pressupostària serà devastador pels col·lectius més desafavorits i vulnerables del nostre
país, exigim:
.- La correcció en els pressupostos de l’Estat d’aquesta reducció del 56% anunciada, i el
finançament del 50% del salari mínim interprofessional tal i com marca la llei.
.- La garantia que es mantindrà el finançament dels programes i recursos d’inserció a
l’empresa ordinària i el treball amb suport.
.-Una acció positiva en favor dels col·lectius d’especials dificultats que eviti la discriminació,
reconeixent el 75% del salari mínim interprofessional.
.- L’eliminació de la congelació de les subvencions pels nous llocs de treball, i la creació
d’oportunitats per a les persones amb discapacitat que volen incorporar-se al mon laboral.
.- El compromís de no emprendre mesures restrictives de drets de les persones més
vulnerables.
.- La defensa del Model Català d'inserció laboral de les persones amb discapacitat i les
persones amb trastorn mental.
.- La implicació unànime de totes les administracions públiques en la negociació i l’acció, que
possibiliti el progrés del model d’inserció laboral a Catalunya.
.- L’estricte i democràtic compliment dels acords parlamentaris i els compromisos polítics de
totes les administracions públiques.
Junts hem estat capaços de mantenir la cohesió d'un col·lectiu que ha anat avançant a base
d’esforç i d’il·lusió, aportant valor a la construcció del nostre país.
Volem que se’ns escolti i volem ser part activa d’aquest procés. No renunciarem a allò que la
societat civil ha construït durant més de 30 anys.
AIXÒ SI QUE NO.
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VOLEN TREBALLAR, NO ES VOLEN
QUEDAR A CASA. NO VOLEN UNA PENSIÓ, ES GUANYEN UN SALARI.

10
Barcelona, 20 de maig de 2012
Sotmeses les tres propostes a votació s’aproven per UNANIMITAT.
6. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el
text dels seus Estatuts, que s’adjunten,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14
de desembre de 2011.
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
3. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents
acords.
4. Delegar la regidora Sra. Helga Pujol Pons per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes als Estatuts.
5. Remetre certificat de l’acord a la Presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
L’alcalde explica que ja vam aprovar de participar i ara estem a la fase d’aprovar els estatuts
i adherir-nos a l’Associació.
La Sra. López demana quina quota haurem de pagar
L’alcalde explica que encara no se sap però aproximadament uns 400 €/any.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT.
7. Nomenament dels representants de l’alcalde al veïnat de Sant Llorenç
Vistes les previsions de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL en relació a l’article
48 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC i l’article 35, i articles 119 a 139 del
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, ROF;
Atesa la facultat de l’alcalde de nomenar representants personals als barris i veïnats;
Vista la proposta de l’Alcaldia de nomenament de representants personals al veïnat de Sant
Llorenç de Campdevànol
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar representants de l’alcalde al veïnat de Sant Llorenç a la Sra. Carme Capdevila i
Fonts i al Sr. Joan Serra i Tomàs.
2. Notificar-ho als interessats per a la seva deguda constància
3. Fer-ne difusió mitjançant els tauler d’edictes i web municipal
L’alcalde explica la proposta es basa en els antecedents del disseminat de Sant Llorenç,
antigament municipi propi, i en la figura que ja existeix a Ribes de Freser i Ripoll d’alcalde
pedani o alcalde de barri.
Es van convocar els veïns a una reunió on van votar els representants de l’alcalde.
La tasca que tindran serà de canalització de les reivindicacions del veïns del disseminat que
no tenen els mateixos serveis que la resta de veïns del poble.
Faran una tasca altruista en pro de la millora de les condicions del barri, per la qual cosa vol
fer públic l’agraïment als nomenats i especialment el Sr. Joan Serra que està present a la
Sala de Plens.
El Sr. Lluís López es congratula de la implicació dels veïns.
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No obstant el seu grup considera que a Campdevànol no cal: és un poble de 3.500 habitants
amb un alcalde a dedicació completa que té un sou assignat als pressupostos.
És un punt que no és important.
L’alcalde diu que li sorprèn el plantejament de la oposició: els veïns de Sant Llorenç s’han
reunit i han votat el seu representants igual que a Bruguera o a Llaers que es renoven cada
quatre anys.
Es tracta del reconeixement de la singularitat del disseminat que no suposa cap greuge per
ningú i que es fa altruistament (cap despesa per l’Ajuntament).
Lamenta que el PSC-PM no se sumi a la proposta pel que demana que ho reconsiderin i se
sumin a la iniciativa.
El Sr. Lluís López replica que a Campdevànol no toca. A altres pobles no hi entren.
A més d’aquest punt no han vist ni l’expedient tramitat.
La Sra. López esmenta que ni tant sols els han consultat sobre la mesura. Ara no poden
demanar que la recolzin.
L’alcalde lamenta que un tema consensuat amb els veïns provoqui la divisió del consistori i fa
saber que informarà als veïns sobre aquest fet.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor de l’equip
de govern (CIU i ERC-AM) i cinc vots en contra del grup del PSC-PM.
8. Donar compte de l’execució de les obres de reparació de la piscina municipal
L’alcalde explica que el juny de 2011 el tècnic municipal va fer un informe sobre les
deficiències a la piscina municipal inaugurada el dia 27 de març que va entrar en
funcionament la segona quinzena de juny de 2011. Es va requerir l’empresa constructora la
reparació de deficiències.
El mes de febrer de 2012 els tècnics fan una valoració de l’import de les obres de reparació
en 44.000 €.
Davant l’incompliment de l’empresa vam incautar els avals i van contractar les obres de
substitució de la gespa pel poc temps que teníem per fer créixer l’herba abans de l’obertura
d’enguany.
A partir d’aquí l’empresa es persona a l’Ajuntament i manifesta la seva voluntat de fer les
obres i arribem a un acord per a la subsanació del defectes de l’obra en un termini de cinc
setmanes a partir de la signatura el dia 16 de maig de 2012 i assumeix l’import de la
jardineria efectuada per urgència. A canvi l’Ajuntament suspèn la confiscació dels avals.
Tot això evidencia que la piscina ha sortit cara pel fet que es va córrer massa per voler
inaugurar les obres abans de les eleccions del maig de 2011.
La Sra. Capdevila intervé per fer constar que la piscina és el millor equipament del poble i a
és dóna beneficis.
Es va fer una gestió per aconseguir un milió d’euros en subvencions.
És un equipament que la gent del poble fa servir i que s’espera recaptar 14.000 €.
No entén on està el problema, si a més l’empresa assumeix la seva responsabilitat i a
l’Ajuntament no ens costa ni cinc.
Demana que s’aparqui el tema d’una vegada per què no hi ha cap problema a discutir.
L’alcalde respon que es pot deixar el tema i tancar-ho, però no es pot anar a la premsa i dir
que els desperfectes deriven d’haver tingut la piscina tancada un any.
La Sra. López explica que les obres es van contractar i es van recepcionar dins del termini
previst als contractes respectius del mes de juny de 2010: vuit mesos per fer les obres. El
mes d’abril de 2011 les obres havien d’estar fetes.
Demana a l’alcalde que reconegui que no s’havia fet res mal fet perquè els defectes els
assumeix l’empresa. Al seu dia l’anterior equip va fer una bona gestió.
L’alcalde li demana que ella reconegui públicament que els desperfectes de les obres no
deriven de tenir tancada la piscina.
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El Ple en queda assabentat
9. Aprovació inicial del Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent de
la Cabana i font del Querol del municipi de Campdevànol
Vista la proposta de Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent de la Cabana i
font del Querol del municipi de Campdevànol, elaborada per l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament;
Vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
60.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals;
Atesa la previsió sobre publicitat de la tramitació dels procediments per a l’aprovació de les
normes de planejament i de gestió urbanística de l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme;
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
1. Aprovar inicialment el Reglament regulador de l’entorn de protecció del torrent de la
Cabana i font del Querol del municipi de Campdevànol.
2. Sotmetre’l a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, amb anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al tauler d’anuncis de la Corporació, i a dos
diaris locals perquè es puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents. Cas de no presentar-se’n es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat cap altre acord.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la tramitació
d’aquest acord.
L’alcalde explica la proposta.
Destaca el consens amb la resta de parts implicades: Ajuntament de les Llosses, propietaris,
ADF, Departament de Medi Ambient.
La finalitat és aconseguir la preservació de l’entorn per al gaudi de les generacions futures.
L’actuació es centra en tres punts claus:
- La prohibició de circulació pel camí d’Estiula excepte a vehicle censats al municipi i
propietaris veïns de la zona.
- L’habilitació d’una zona d’aparcament a la font del Querol
- L’aprovació del Reglament de protecció de l’entorn
La voluntat és recuperar l’espai pels veïns de Campdevànol i recuperar un turisme de
qualitat. Alhora es vol incidir en la protecció del Medi Ambient de la degradació actual.
La Sra. López anuncia que el seu grup s’abstindrà per què aquest reglament no garanteix la
bona gestió necessària per a la seva aplicació.
S’ha fet molta feina jurídica en el recull de normativa dispersa, però la gestió requereix
molta feina al darrera. Abans feien gestió sense reglaments. Ara fem reglaments i no els
gestionem, com el de solars.
L’alcalde replica que el reglament de solars fa una setmana que s’ha aprovat i ara es
començarà aplicar. Demana al PSC-PM que col·labori durant la informació pública.
La Sra. López demana si han pensat en catalogar el paratge per una millor protecció.
L’alcalde li recorda que són terrenys privats.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor de l’equip
de govern (CIU i ERC-AM) i cinc abstencions del grup del PSC-PM.
10. Donar compte de la sol·licitud d’informe a la Comissió Comarcal d’Accés
Motoritzat al Medi Natural
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L’alcalde explica que amb l’assessorament del tècnic de Medi Ambient, Sr. Santi Farriol, hem
acordat demanar un informe a la Comissió d’Accés Motoritzat per aprovat el tancament del
camí d’Estiula, de comú acord amb l’Ajuntament de les Llosses.
Amb l’acord dels propietaris privats podríem haver-ho tancat directament però hem optat per
aplicar la Llei d’Accés Motoritzat.
El Ple en queda assabentat

L’alcalde demana tractar conjuntament els punts 11, 12 i 13 per tractar-se de temes similars
d’obres d’interès públic.
11. Concessió bonificacions impostos i taxes per llicència obres Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Vista la comunicació presentada pel director dels serveis Territorials a Girona del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres
d’instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’Escola Pirineu d’aquest municipi, situada al C/ Coll i
Bardolet núm. 9,
Atès que en aquest cas concorren les circumstàncies previstes a l’article 5.2 de l’Ordenança
Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i article 7.3
de l’Ordenança Fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, per la utilitat pública i interès general que
suposa l’execució d’aquesta obra,
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
1. Declarar les obres d’instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’Escola Pirineu d’aquest
municipi, situada al C/ Coll i Bardolet núm. 9, amb llicència núm. 6.7/1-27/2012,
concedida per resolució de l’Alcaldia de data 18 d’abril de 2012, d’especial interès i
utilitat municipal en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi
concorren.
2. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a l’esmentada obra.
3. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats en
matèria d’urbanisme aplicable a l’esmentada obra.
12. Concessió bonificacions impostos i taxes per llicència obres Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
En relació a la llicència d’obres atorgada al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, per a obres consistents en la construcció d’una
línia elèctrica de BT per a un centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació ja
existent, situat al paratge Cubilàs, polígon 2, parcel·la 101 del cadastre de rústega, d’aquest
municipi, segons exp. núm. 6.7/1-37/12.
Vist que 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.
Vist que en aquest cas concorren les circumstancies previstes a les ordenances municipals,
atesa la finalitat d’utilitat pública i interès general que suposa l’existència d’una
infraestructura que donarà solució a les deficiències, detectades al municipi, pel que fa a la
cobertura dels serveis detectades al municipi.
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
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1. Declarar les obres construcció d’una línia elèctrica de BT per a un centre de
telecomunicacions i tecnologies de la informació ja existent, situat al paratge Cubilàs de
Campdevànol, amb llicència núm. 6.7/1-37/12, concedida per resolució de l’Alcaldia de
18 de maig de 2012, d’especial interès i utilitat municipal en atenció a les
circumstàncies socials que hi concorren.
2. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a l’esmentada obra.
3. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats en
matèria d’urbanisme aplicable a l’esmentada obra.
13. Concessió bonificacions impostos i taxes per llicència obres Hospital de
Campdevànol
En relació a la llicència d’obres atorgada a l’Hospital de Campdevànol, per substitució del
paviment a l’entrada principal, i vist que 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.
Vist que en aquest cas concorren les circumstancies previstes a les ordenances ateses les
finalitats d’utilitat pública i interès general que suposen les obres de millora de les
instal·lacions de l’hospital.
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
1. Declarar les obres de substitució del paviment de l’entrada principal de l’edifici de
l’Hospital de Campdevànol, amb llicència núm. 6.7/1-28/12, concedida per resolució de
l’Alcaldia de 18 d’abril de 2012, d’especial interès i utilitat municipal en atenció a les
circumstàncies socials que hi concorren.
2. Concedir la bonificació del 90% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
aplicable a l’esmentada obra.
3. Concedir una bonificació del 95% de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats en
matèria d’urbanisme aplicable a l’esmentada obra.
El Sr. Soler explica les tres propostes
Sotmeses les tres propostes, 11, 12 i 13 a votació s’aproven per UNANIMITAT.
14. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per
a la utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, curs 2012-2013
L’alcalde demana que la proposta es deixi sobre la taula, a la vista de la incertesa del futur
del finançament de les Llars d’Infants i la complexitat de la gestió. D’aquesta manera podrem
ajustar l’Estudi de costos.
La Sra. López diu que no és seriós això que fan.
Sotmesa la proposta de deixar sobre la taula a votació s’aprova per UNANIMITAT.
15. Proposta de modificació de l’annex 1 de l’ordenança de preus públics
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41 al 47 i 127
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
taxes i preus públics; els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
L’article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que les entitats locals podran establir preus
públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat
local, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) del
citat text refós.
L’aprovació provisional pel Ple, quant a l’expedient d’establiment i ordenació de preus
públics, que contindrà la memòria econòmic-financera i la redacció inicial de les ordenances
que regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per majoria simple i ha de sotmetre’s a un
període d’informació pública pel termini mínim de trenta dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, perquè els interessats
puguin presentar reclamacions o suggeriments contra l’acord provisional;
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. APROVAR provisionalment a partir de la seva aprovació, la modificació de l’annex 1 de
l’Ordenança General de preus públics següent:
ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS PÚBLICS
MUNICIPALS
Per a cada vehicle:
a. Aparcament habilitat a la Font del Querol 10 €/ dia.
b. Aparcament habilitat al Torrent de la Cabana 10€/ dia.
c. Expedició d’autorització de pas i aparcament als veïns amb vehicles censats a
Campdevànol, al torrent de la Cabana i aparcament de la font del Querol, 5 €.
L’IVA s’entendrà inclòs en les tarifes anteriorment citades.
Exempció subjectiva:
Els veïns de Campdevànol gaudiran d’una autorització d’accés, previ dipòsit de la fiança de
15 € en garantia del bon ús dels espais i del document identificatiu que permet l’aparcament
del vehicle censat al municipi.
2. EXPOSAR al públic els acords precedents al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies a
comptar des del següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes
de reclamacions i al·legacions. Transcorregut el termini d’informació pública els acords es
consideraran aprovats definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat
al·legacions i/o reclamacions.
3. PUBLICAR l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les ordenances,
les quals entraran en vigor a partir de la seva publicació definitiva en el BOP de Girona.
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4. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord de modificació, un cop
s’hagi aprovat definitivament, de conformitat a l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als departaments de Governació
i d'Economia i Finances (DOGC núm. 2035, de 5 d'abril de 1995).
El Sr. Soler explica la proposta
El Sr. Rivera diu que no es pot cobrar per fer ús d’un espai públic. I menys fer una inversió
de 71.000 €. No estan d’acord que els veïns de Campdevànol paguin ni cinc.
El Sr. Soler respon que la gent de Campdevànol ha deixat d’anar a la font del Querol: només
un 2% del total. Ara pels 5 € que costa la tarja podran anar sense massificacions. La resta
del públic pagaran 10 € amb aforament limitat a l’aparcament durant tot l’any.
La gent que fa senderisme inicien el recorregut al poble i la gent que no vulgui pagar
aparcament tenen la opció de deixar el vehicle al poble. Aquesta opció suposa que es
fomenti l’activitat del poble.
L’alcalde explica que el preu de la tarja és el cost de la seva expedició i és per sempre. Tot i
així l’Ajuntament assumeix una despesa molt important.
Convida el Sr. Rivera a veure el paratge. Ell va passar por l’any passat per l’aglomeració.
Ara els veïns tindran un accés privilegiat i els forasters han de ser un altra tipus de gent.
La prioritat és recuperar l’espai pels veïns de Campdevànol. La situació actual no podia
continuar.
La Sra. López diu que la inversió que es vol fer és molt important en aquests moments i no
és garantia de bona gestió. Els veïns han de pagar 15 € de finança i 5 € per la tarja.
La gestió turística no està ben enfocada, per la qual cosa la inversió és desmesurada per
l’èxit de la proposta.
L’alcalde recorda que l’estiu passat va funcionar dos mesos i van recaptar 11.000 €. Això ens
hauria de permetre l’amortització de la inversió prevista per uns quants anys. El temps ho
dirà, però calia prendre una decisió amb fermesa per solucionar el problema.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor de l’equip
de govern (CIU i ERC-AM) i cinc vots en contra del grup del PSC-PM.
16. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
MOCIONS DEL GRUP PSC-PM
16.1. Moció de suport a la iniciativa legislativa popular de la dació en pagament, la
paralització dels desnonaments i el lloguer social.
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció
d’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha
provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i
treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, una cosa encara més greu,
ha provocat la pèrdua de l’habitatge habitual de milers de famílies catalanes i ha condemnat,
al mateix temps, a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa
del sobreendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies del nostre país és el crèdit
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per fer front als
efectes d’aquest problema i cal, també, la reforma del marc legal vigent per reduir les
situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar
per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt de ciutadans que ho
necessitin, és necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que
impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores
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que, per raons alienes a la seva voluntat, no puguin fer front als deutes hipotecaris,
garantint-los un lloguer social, ja sigui el mateix habitatge o en un altre.
Ens cal, per això, el compromís ferm del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per posar en funcionament el màxim de
recursos i mitjans per garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un
habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a
la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats
cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament
convençuts que l’únic camí per crear sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa
al dret a l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar
l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge
digne al conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa legislativa popular per a la regulació
de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. I proposem al
Ple municipal acordar:
1. Instar el Govern de l’Estat que, en el termini de tres mesos, presenti a les Corts
Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament
jurídic en els casos que afecti la residència habitual.
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de
comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o
en risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge
de lloguer i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la medicació de l’administració
pública davant de les entitats financeres, a romandre en l’habitatge hipotecat en
règim de lloguer o usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou
habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a
establir de forma urgent, un programa de mesures, coordinades amb el món local,
de seguiment de les persones o famílies en situació de desnonament, per garantir el
seu reallotjament en nous habitatge, en règim de lloguer assequible, així com el
suport i assistència jurídica i financera a les famílies o persones que estan en situació
de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del
Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte
socioeconòmic dels processos de desnonament de les famílies a les nostres ciutats.
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries perquè,
en els casos de l’habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles
persones o famílies sense ingressos que es troben en una situació de risc d’exclusió
acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys
que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones o
famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, la Mesa del
Parlament de Catalunya, el Ministeri de Fomento, la Mesa del Congrés dels Diputats i
la Mesa del Senat.
La Sra. López explica abastament la proposta: es tracta de donar suport a les famílies en
situació precària per tal de, en qualsevol cas, garantir un lloguer social al mateix habitatge o
un altra. La proposta pretén donar una sortida social a persones en situació vulnerable.
La via per fer-ho és la d’una d’iniciativa legislativa popular.
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L’alcalde explica que el seu grup té llibertat de vot en aquest tema.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb nou a favor i dues
abstencions del grup de CIU (Sra. Montserrat Portabella i Sr. Joan Manso).
16.3. Moció per evitar els efectes de les retallades de la Generalitat de Catalunya a
la Llar d’Infants municipal “El Barrufet” de Campdevànol.
En la sessió plenària ordinària del mes de març, per part de la Regidoria d’Ensenyament es
va manifestar la voluntat d’apujar la taxa de la Llar d’Infants de Campdevànol de cares al
curs 2012-2013.
D’aquestes afirmacions es dedueix que la reducció de la subvenció que aporta la Generalitat
de Catalunya anualment a les Llars d’Infants municipals, a Campdevànol és repercutirà als
pares i mares dels alumnes de la Llar d’Infants “El Barrufet” fet que comportarà un important
increment en la taxa.
Tenint present que en la darrera sessió plenària del passat 27 d’abril de 2012 es va posar de
manifest l’existència de crèdit extraordinari finançat mitjançant l’aplicació de romanent de
tresoreria i de majors ingressos per un valor total de 96.599,57€.
A la vista que part d’aquest crèdit pot anar destinat a qualsevol despesa corrent i
concretament la següent partida d’ingressos:
Partida
Concepte
Import
113
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
30.000,00
Des d’un punt de vista de coherència amb un servei tant fonamental i necessari per les
famílies com és el de la Llar d’infants i, per tal d’evitar una nova i injusta pujada del preu del
servei per al curs vinent, més si tenint en compte que el curs 2011-2012, els pares i mares
ja van patir un augment de quota de l’ordre del 23.01%, considerem que és necessari que es
facin servir aquests nous recursos de la partida 113 per import de 30.000,00€ per tal evitar
la pujada de la quota que haurien de suportar els pares i mares de la llar d’infants per al curs
2012-2013 si, com va indicar la Regidora d’Ensenyament, es repercuteix la política de
retallades de la Generalitat de Catalunya als pares i mares de Campdevànol.
Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Destinar, part dels majors ingressos produïts en la partida 113 per import màxim de
30.000,00€, al finançament dels serveis municipals de la Llar d’infants; en
substitució de la part de subvenció procedent del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, que sigui objecte de reducció (retallada).
2. Informar d’aquest acord als usuaris d’aquest servei.
La Sra. López explica la moció: el dret a l’educació de l’infant és un dret bàsic no recollit a la
legislació vigent. A Campdevànol la llar d’Infants és un model de referència per altres llars.
Aquesta moció vol facilitar a les famílies els efectes de la reducció amb l’increment de la
partida amb els ingressos extres previstos de l’IBI.
El Sr. Soler explica que els ingressos imprevistos de l’IBI els vam destinar a cobrir la despesa
de consum elèctric que es va disparar per sobre de la previsió pressupostària.
La dotació de més recursos del pressupost amb destí a la llar d’infants es pot estudiar, però
és legalment inviable reduir la partida d’enllumenat un cop es va incrementar amb la
modificació del pressupost que es va fer fa un mes.
La Sra. López demana trobar altres ingressos pressupostaris per disminuir l’increment previst
de la taxa. Entenc que no votin a favor de la moció.
Sotmesa la proposta a votació ES DESESTIMA per majoria absoluta de cinc vots a favor del
grup del PSC-PM i sis vots a en contra de l’equip de govern (CIU i ERC-AM).
16.4. Moció per tal que s’arrangi la pista eskate de Campdevànol.
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Durant la setmana passada, usuaris de la pista eskate han hagut de suplir la manca de
manteniment que l’Ajuntament hauria de dur a terme en un dels equipaments municipals
més concorreguts i utilitzats del poble.
En concret, els usuaris de la pista han volgut evitar que ningú prengués mal en patinar sobre
un asfalt actualment deteriorat degut les inclemències meteorològiques i al desgast ocasionat
pel mateix ús de les instal·lacions.
Tenint present que en la darrera sessió plenària del passat 27 d’abril de 2012 es va posar de
manifest l’existència de crèdit extraordinari finançat mitjançant l’aplicació de romanent de
tresoreria i de majors ingressos per un valor total de 96.599,57€.
A la vista que part d’aquest crèdit ha d’anar destinat a inversions, ja que prové d’un crèdit
que l’Ajuntament té concedit des del 2011 i que es correspon amb la següent partida
d’ingressos del 2012:
Partida
Concepte
Import
870.10
Romanent de tresoreria afectat per a inversions
48.104,63
Atès a que en la proposta que es va sotmetre a consideració del Ple municipal el passat 27
d’abril de 2012, ja es destinen 30.000€ a ampliar la partida inicial número 15.61901 de
Millores en Infraestructures.
Entenent que és competència de l’Ajuntament i no dels usuaris realitzar les tasques de
manteniment i millora en els equipaments públics de titularitat municipal i a la vista que s’ha
fet públic que l’actuació a realitzar per part de l’Ajuntament, per donar solució als problemes
que darrerament han sorgit al paviment de la pista eskate, puja l’import de 8.000,00€
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Destinar, part dels majors ingressos destinats a la partida 15.61901 de Millores en
Infraestructures per import màxim de 30.000,00€, al finançament de les obres de
millora del paviment de la pista d’eskate.
2. Procedir a la menor brevetat de temps possible a la contractació i execució de dites
obres.
3. Informar d’aquest acord a l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació.
La Sra. López demana que s’inverteixi part de la partida de millores en infrastructures a la
pista d’eskate abans de l’estiu.
L’alcalde explica que estan pendents d’altres alternatives abans de prendre cap decisió.
La Sra. López cita l’acta de Junta de Govern del dia 27 d’abril on es plantegen retirar la pista
d’eskate o posar una xarxa a la pista esportiva.
L’alcalde insisteix que s’han estudia diverses alternatives però encara no han pres cap
decisió.
La Sra. López diu que els usuaris s’han gastat 35 € en arreglar la pista. Com serà que
l’Ajuntament no adopti mesures de seguretat per evitar perill pels usuaris.
Sotmesa la proposta a votació ES DESESTIMA per majoria absoluta de cinc vots a favor del
grup del PSC-PM i sis vots a en contra de l’equip de govern (CIU i ERC-AM).
17. Informació de l’Equip de Govern
La Sra. Portabella explica:
- Esports:
- Es va celebrar el campionat de patinatge
- Felicita la Sra. Olga Forment per la victòria al Campionat d’Espanya de Hoquei
- Felicita al Club de Bàsquet pels èxits de la temporada
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- Recorda que dissabte 2 de juny hi ha la Cursa Comte Arnau
- El 30 de juny hi hauran les jornades esportives
- Fem la posta a punt de la piscina: Bar, abonaments i socorristes per poder obrir el 23 de
juny.
-

- Ensenyament:
La Vicky Sherpa va visitar la Llar Infants
S’ha posat en marxa el projecte intergeneracional entre els avis i els nens de la Llar
Organitzen el Casal d’Estiu pel mes de juliol
Els tècnics redacten el projecte de l’escola i l’Ajuntament té previst de dir-hi la nostra.

La Sra. Pujol explica:
- Medi Ambient
- Estem finalitzant el camí Ral dins del projecte de Terra de Comtes i hem demanat la
senyalització a Carreteres. Ara estem formigonant les cunetes i preveiem finalitzar a finals de
juny.
- S’ha dut a terme les tales d’arbres en mal estat a la Pl. Estació i Pl. Mainada
- Estem a punt d’iniciar una campanya de sensibilització als propietaris de gossos:
instal·larem punts d’expedició de bosses i recollida d’excrements.
- Amb el Centre Veterinari hem iniciat l’esterilització de gats del carrer
- D’Habitatge
- Hem publicat els llistats provisionals d’admesos i exclosos a la Web i als taulers d’anuncis
de l’Ajuntament
- Posarem a disposició dels veïns una base de dades amb l’oferta disponible a la Web amb
enllaços a les webs de les gestories
La Sra. Bardulet explica la relació d’actes i reunions de cadascuna de les seves àrees:
- Cultura
- Processó
- Caramelles
- Certamen literari
- Associació de Dones per la fira de les mil labors
- Actes de promoció de la Biblioteca del 23 d’abril
- Preparem els monòlegs
- Tenim nova pubilla de la sardana
- Reunions mensuals de la Comissió Coll i Bardolet per preparar els actes
- Reunions amb entitats
- Festa del Elois
- Desfilada de vestits de paper
- Festivitats de Sant Joan preveu la portada de la flama corrent des del Canigó per
l’Agrupació Sant Grau. El motoristes la portaran des de Coll d’Ares
- Hem preparat un tríptic de l’estiu a Campdevànol que repartirem en breu
- Ja tenim molt preparada la Festa Major amb el disseny del programa en marxa
- Es va celebrar la Nit de les Arts que va ser un èxit rotund
- Benestar Social
- Van fer una reunió al Consell Comarcal per tractar la gestió del servei
- Vam fer la festa dels avis que va tenir mot èxit amb assistència d’un centenar de persones
- Joventut
- Ha mantingut reunions al el Col·lectiu per tractar les activitats que desenvolupen
- Han treballat amb el jovent dinàmic per preparar el pregó de la Festa Major
- S’ha reunit amb la tècnica comarcal de joventut per dinamitzar les seves tasques
18. Precs i preguntes
El Sr. López demana:
- Sobre l’adjudicació del bar de la piscina
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- Sobre la subvenció de l’ACA pel telecontrol
- Sobre la modificació del contracte de lloguer de la Sala Diagonal en perjudici de
l’Ajuntament. Aprofita per donar el condol al Sr. Pere Rosell.
La Sra. López mostra unes fotografies amb les cistelles de la pista de bàsquet dipositades a
un solar de Molinou on es poden fer malbé. Demana que posin remei.
L’alcalde respon:
El bar de la piscina va quedar desert però finalment es va fer un altra procediment i es va
poder adjudicar.
La subvenció pel telecontrol es troba en tràmit de ser revocada totalment. Convida la Sra.
López a consultar l’expedient.
S’uneix al condol al Sr. Pere Rosell.
Del contracte del Diagonal, la situació econòmica greu obliga a replantejar el contracte i
acceptar la proposta del concessionari que passa a pagar 600 €/mes.
Pel que fa la fotografia de les cistelles de bàsquet: una forta ventada les va fer caure amb
perill per les persones a la plaça coberta, juntament amb la valla de la piscina. El president
dels veïns va proposar de retirar-les fins que es tornessin a situar en condicions de
seguretat.
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al
lloc, data i hores dalt consignats.
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

