ACTA NÚM. 8/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

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

Absent:

A les 15:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de
la sessió extraordinària convocada en
legal forma, primera convocatòria.

Montserrat Portabella Darnés(CIU)

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió
plenària
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja aprovades
Adhesió al conveni per a la regulació del procediment de la gestió del pagament a
creditors de la Generalitat de Catalunya mitjançant la modalitat de Confirming
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 2010-2011

6.

Donar compte de l’aprovació inicial del “Projecte d’urbanització reforma i adequació
Plaça Antoni M. Claret”

7.

Donar compte de l’aprovació d’un conveni amb el Consorci de Vies Verdes de Girona
per l’execució del projecte d’arranjament d’un tram del camí ral entre Campdevànol
i Gombrèn (via verda).
Donar compte de l’aprovació inicial del “Projecte constructiu arranjament d’un tram
del camí ral entre Campdevànol i Gombrèn (Via Verda)”.
Donar compte de la renúncia a l’ajut del FEDER, Eix 2 per l’execució de l’obra de
construcció del mur al riu Freser.
Donar compte de l’aprovació del conveni de cessió en dipòsit d’una còpia del film
original de “La Dansa de Campdevànol”.
Donar compte de l’adjudicació definitiva de la contractació de l’obra “projecte
rehabilitació edifici polivalent de l’escorxador”.
Donar compte de l’adjudicació provisional del contracte de l’obra del “projecte
urbanització de l’àmbit de cal Ribalaigua”.
Mocions dels grups municipals

8.
9.
10
11.
12.
13.
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14.
15.

Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28-05-2010
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària
13/04/10
18/05/10
18/05/10
20/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
21/05/10
24/05/10
24/05/10
24/05/10
24/05/10
25/05/10
25/05/10
25/05/10
25/05/10
26/05/10
26/05/10
27/05/10
27/05/10
27/05/10
28/05/10

Sol·licitud de subvenció per a actuacions de dinamització territorial a les
comarques de muntanya
Aprovació concertació d'operació de crèdit
Aprovació concertació d'operació de crèdit
Bestreta a treballador municipal
Aprovació inicial “Projecte d'urbanització reforma i adequació Plaça Antoni
M. Claret”
Aprovació inicial “Projecte constructiu arranjament d'un tram del camí ral
entre Campdevànol i Gombrèn (Via Verda)”
Arxiu expedient ordre execució per reposició urbanització pública C/
Indústria, 9”
Tramesa documentació subvenció. Exp. MA/5219
Arxiu expedient ordre execució per reposició urbanització pública Ctra.
Gombrèn, 11-15 i expedient multes coercitives.
Acord d'exempció d'Impost vehicles
Recurs de reposició d'Euskaltel SA contra la liquidació de la taxa de
telefonia mòbil
Recurs de reposició de Vodafone España, SA contra la liquidació de la taxa
de telefonia mòbil
Recurs de reposició de France Telecom SA (Orange) contra la liquidació de
la taxa de telefonia mòbil
Recurs de reposició de Telefónica Moviles SAU contra la liquidació de la taxa
de telefonia mòbil
Recurs de reposició d'Euskaltel SA contra la liquidació de la taxa de
telefonia mòbil
Ordre execució per reparació mur de contenció de terres de la finca situada
a la Pda. Església, cantonada C/ Reguer
Imposició multes coercitives per ocupació habitatge Passeig Cortaló, 7
sense llicència de primera ocupació
Llicència ambiental activitat de càmping, amb emplaçament a la Ctra.
Gombrèn, GI-401, PK 3
Llicència ambiental activitat de fabricació de tancaments metàl·lics, amb
emplaçament al C/ Major, 3 d'aquest municipi.
Canvi nom de nínxol a favor de Enrique SALAMÓ RIERA
Canvi de nom nínxol a favor de Carmen Viñas Omedes
Canvi de nom nínxol a favor de Ramon Juncà Armengol
Canvi de nom nínxol a favor de Juan González Sirés
Reconeixement de trienni a treballador municipal
Reconeixement de trienni a treballadora municipal
Contractació d'un treballador per al Pla d'Ocupació “Neteja de boscos,
camins i marges del terme municipal de Campdevànol”
Denegació llicència gual Sra. Antonia Arribas Moya
Sol·licitud de cessió de domini.cat
Sol·licitud de subvenció per obres de millores i reparació de ferm de carrers
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28/05/10
28/05/10
28/05/10
28/05/10
28/05/10
28/05/10
31/05/10
31/05/10
31/05/10
01/06/10
01/06/10
01/06/10
01/06/10
02/06/10
02/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
08/06/10
08/06/10
10/06/10
10/06/10
10/06/10
10/06/10
10/06/10
10/06/10
10/06/10
10/06/10
14/06/10
14/06/10
14/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10

pel temporal de neu
Concessió llicència d'obres a Sònia Martínez Rios
Concessió llicència d'obres a Albert Serra Oferil
Concessió llicència d'obres per la Comunitat de propietaris pàrquing
Miraflors
Concessió llicència d'obres a Damià Armengol Comes
Llicència d'obres a Construccions Campdevànol, 96, SL
Atorgament llicència d'obres a Joan Arimany Grabalosa
Concessió nínxol a Araceli Escobar Gordon
Llicència primera ocupació hotel c/Fulla
Imposició multes coercitives per incompliment ordre d'execució
arranjament estructura balcons edifici C/ Freser, 10
Sol·licitar programa Pt01. Programa de gestió i control d’instal·lacions d’alt
risc per a la transmissió de la legionel·losi.
Canvi nom nínxol a favor de M. Carme Domingo Casas
Contractació d’auxiliar administratiu en substitució per descans per
maternitat.
Contractació treballador per cobrir baixa laboral vigilant pavelló
Rescat de nínxols a favor de M. Teresa Blanch Guix
Adjudicació definitiva contractació obra construcció piscina municipal
Autorització transmissió llicència d’activitat de var Pl. Dansa, 10
Canvi nom nínxol a favor de Juan Blanch Rusiñol i Maria Fajula Rosell
Canvi nom nínxol a favor de Araceli i Carme Higueras Cordon
Canvi nom nínxol a favor de M. Dolors Viñas Sadurni
Acord d’exempció d’Impost de vehicles a Francisco Briones Jurado
Rescat de nínxols a favor de M. Luisa Sanchez Sanchez
Requeriment per legalització transmissió llicència activitat perruqueria
Aprovació de la pròrroga del contracte de manteniment informàtic amb la
Fundació Pública Televall
Sol·licitud de subvenció per equipament audiovisual
Imposició multes coercitives per incompliment ordre d’execució per neteja
solar Av. Pau Casals, 1
Canvi nom nínxol a favor d’Antonio, Manuel i Elena Bermúdez Povedano
Ocupació via pública l’Hotel la Sèquia Molinar
Denegació llicència de primera ocupació habitatge Pg. Cortaló,7
Desestimació al·legació imposició multa coercitiva per ocupació habitatge
Pg. Cortaló, 7 sense llicència primera ocupació.
Canvi nom nínxol a favor de Prudencia Cedillo Galaviz
Acord d’exempció d’Impost de vehicles a Francisco Briones Jurado
Execució per la pròpia administració obres Projecte per a la instal·lació
elèctrica d’un enllumenat exterior al sector de Sant Cristòfol
Caducitat inscripció padronal a MAMA EL ADDOULI i AZIZ KADDOURI
Aprovació a l’adhesió de l’Ajuntament a la Plataforma de Serveis de
Contractació del Consorci Administració Oberta de Catalunya
Aprovació contractació serveis coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució i control de qualitat obres “Projecte urbanització àmbit de Cal
Ribalaigua”
Adjudicació contracte menor de serveis direcció facultativa obres “Projecte
urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”
Concessió llicència d’obres a José Antonio Corraliza Escobar
Concessió llicència d’obres a Ramon Portabella Sala
Llicència d’obres a Jaume Bartés Orriols
Concessió llicència d’obres a Manuel Sillero Gàmez
Llicència d’obres a Núria Gil López
Llicència d’obres a Francisco Salgado Llorente
Concessió llicència d’obres a Jaume Roma Rivera
Llicència d’obres a Alberto Guzman Mimoso
Llicència d’obres a Juan de Dios Valverde Muñoz
Concessió llicència d’obres a Salvador Camprubí Escalè
Adjudicació contracte menor de serveis direcció facultativa obres “Projecte
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17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
18/06/10
18/06/10
18/06/10
18/06/10
28/06/10
28/06/10

urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”
Adjudicació d’aprofitament privatiu de caça 2010
Adjudicació de conreus 2010
Incoació expedient aprovació projecte d’actuació específica d’interès públic
en sòl no urbanitzable
Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball obra “Construcció piscina
municipal”
Adjudicació de pastures 2010
Delegar al Sr. Jordi Salamó Serra, la potestat i atribucions per poder
celebrar cerimònia de casament
Devolució aval, per import de 12.672,28 € dipòsit per Promcat, SL
Llicència ambiental activitat de fabricació de tancaments metàl·lics, amb
emplaçament al C/ Major, 3
Bestreta treballador municipal
Sol·licitud de subvenció “Activitats anuals per la gent gran”
Sol·licitud de subvenció memòria històrica de la Diputació de Girona

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local celebrades en dates 6 i 20 de maig de 2010.
El Ple en queda assabentat
4. Adhesió al conveni per a la regulació del procediment de la gestió del
pagament a creditors de la Generalitat de Catalunya mitjançant la
modalitat de Confirming
Atès que la Generalitat de Catalunya ha signat amb diferents entitats financeres un
Conveni marc que estableix el procediment per a la gestió del pagament de
determinades obligacions a creditors d'aquesta, articulat mitjançant un contracte
singular amb cada una de les entitats financeres establint els termes en que es
desenvoluparan les clàusules del Conveni;
El Departament d’Economia i Finances ha subscrit un Conveni, amb la finalitat
d'agilitzar i donar estabilitat al període de pagament i millorar així la gestió i les
condicions econòmiques, tant dels creditors com de la Generalitat de Catalunya,
reduint els costos financers i possibilitant, amb criteris d'igualtat i transparència, les
línies de finançament als creditors que efectuïn treballs per ella;
Atès que qualsevol dels creditors de la Generalitat de Catalunya podrà sol·licitar a
la Tresoreria la seva inclusió en el Conveni formalitzant el document d'adhesió que
figura com Annex II i que aquesta adhesió tindrà efectes a partir de l'acceptació
administrativa per part de la Subdirecció General de Tresoreria;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Adherir-nos al conveni per a la regulació del procediment de la gestió del
pagament a creditors de la Generalitat de Catalunya mitjançant la modalitat de
Confirming, amb l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.
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2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i
Finances, Tresoreria, per a la presa de raó i acceptació administrativa de l’adhesió
de l’Ajuntament de Campdevànol al conveni.
3. Notificar-ho a l’entitat bancària per a la seva deguda constància
L’alcaldessa explica la proposta:
La Generalitat de Catalunya ha articulat un sistema de pagament als seus creditors
pel sistema de descompte financer (confirming) amb diferents entitats de crèdit.
Els ajuntament tindrem la possibilitat d’avançar el venciment dels crèdits de les
inversions de la Generalitat. Haurem de pagar les despeses amb els màxims
previstos al conveni des de la data d’avançament fins el pagament per part de la
Generalitat.
Aquest sistema permetrà alliberar pòlissa de crèdit sense endeutar l’Ajuntament.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
5. 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 2010-2011.
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.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de
la Llei d’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 d’hisendes locals.
Atès que la proposta que se sotmet a aprovació suposa l’assumpció del 70% del
cost del servei per part de l’Ajuntament;
Vist l'informe del secretari interventor sobre procediment i competència del qual es
dedueix que la proposta s’ajusta a la legalitat;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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1. Aprovar provisionalment, pel curs escolar de 2010-2011, les modificacions
l’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per a la utilització dels serveis de
l’escola d’infants municipal en els termes següents:
Es modifica l’apartat l’article 4. Quota tributària i quedarà com segueix:
“…”
Article 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
3. Per atenció d’infants

70,00 /mes

“…”
2. Exposar l’acord i els text complet de les ordenances modificades, al tauler
d'anuncis municipal durant trenta dies, a comptar des de la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, a l’efecte de reclamacions i al·legacions.
Transcorregut el termini d’informació pública es considerarà aprovat definitivament
si no es presenten al·legacions.
3. Publicar l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, què entraran en vigor a partir de la seva publicació definitiva en el BOP
de Girona.
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).
L’alcaldessa explica la proposta:
En compliment del Pla de Sanejament els serveis que presta l’Ajuntament s’han
d’apropar a l’autofinançament. Enguany, la situació econòmica obliga a pujar la
quota mensual però de manera mesurada en aquest servei tant bàsic per la
població.
La quota passa de 63 a 70 euros al mes que en percentatge suposa passar de 66%
a 68% del cobriment del cost total del servei.
En realitat l’Ajuntament subvencionarà el 32% del cost de la Llar d’Infants del curs
2010-2011.
El Sr. Salamó explica que estan d’acord amb l’increment.
Enguany s’ha incorporat la despesa de la psicomotricitat i l’estudi econòmic s’ha fet
molt acurat tenint en compte els alumnes reals que s’atenen a la Llar.
S’ha de dir que és un estudi econòmic molt ben fet.
Per altra part s’ha de mirar d’ajustar la despesa, sense oblidar que la nostra Llar és
de les més econòmiques de la comarca.
L’alcaldessa explica que la Llar és un servei bàsic pel municipi que ofereix un preu
assequible per tothom que permeti la conciliació de la vida familiar i laboral.
És de lamentar la pujada però ens veiem obligats pel Pla de Sanejament.
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El Sr. Ferran Martínez comenta que si la Generalitat de Catalunya ens donès més
subvenció, el preu podria ser més assequible. Però tal i com van les coses és molt
difícil que ho facin.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Donar compte de l’aprovació inicial del “Projecte d’urbanització reforma
i adequació Plaça Antoni M. Claret”
L’alcaldessa explica que s’ha elaborat un projecte per millorar la Plaça que hi ha
davant el pavelló municipal, on hi ha la parada del bus.
Per poder executar-ho hem demanat subvencions al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (alta muntanya) i al PUOSC de l’exercici de 2011.
El Ple en queda assabentat
7. Donar compte de l’aprovació d’un conveni amb el Consorci de Vies
Verdes de Girona per l’execució del projecte d’arranjament d’un tram del
camí ral entre Campdevànol i Gombrèn (via verda).
8. Donar compte de l’aprovació inicial del “Projecte constructiu
arranjament d’un tram del camí ral entre Campdevànol i Gombrèn (Via
Verda)”.
L’alcaldessa explica conjuntament els punts 7 i 8:
S’ha redactat un projecte de 89.000 € per fer arribar el camí Ral fins a Gombrèn.
Intervenen el Consorci de Vies Verdes, Ripollès Desenvolupament i l’Ajuntament.
Una part del projecte l’assumeix el Consorci Vies Verdes per import de 30.000 €
amb un PUOSC que tenen concedit. L’Ajuntament ha d’aportar un 5%.
Aquesta actuació suposa el formigonat del camí. No es pot fer amb camí de terra
per la necessitat de pas de maquinària agrícola de les granges de la zona.
Una altra actuació del projecte ja s’ha licitat per part de Ripollès Desenvolupament.
Actualment s’han adjudicat les obres que finalitzaran a finals d’estiu. Dins les
millores es faran actuacions sobre la resta del camí Ral.
També es faran les obres des de Sant Llorenç fins l’Empalme que afectaran la Ctra.
de Gombrèn. Tenim prevista una reunió amb Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya.
El Sr. Salamó demana perquè travessem dos cops per la carretera.
L’alcaldessa explica que el camí Ral passa per ambdós costats de la Ctra. Gombrèn.
El propietari de les finques veïnes vol que se segueixi el camí per evitar perdre
terres de conreu.
El Ple en queda assabentat
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9. Donar compte de la renúncia a l’ajut del FEDER, Eix 2 per l’execució de
l’obra de construcció del mur al riu Freser.
L’alcaldessa explica que la negativa de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’execució del
projecte del mur de Molinou ens impedeix poder justificar la subvenció del FEDER
per import de 159.000 €. S’havia d’executar un projecte de més d’un milió d’euros.
L’informe de l’ACA del POUM és negatiu pel que fa el mur de Molinou
Des del Departament de Governació ens van recomanar que renunciéssim si no
podíem executar la inversió per no perdre el dret a tornar-nos a presentar.
L’actuació per reduir el risc d’inundabilitat al Roser s’està reconduint però encara
està per determinar.
El Ple en queda assabentat
10. Donar compte de l’aprovació del conveni de cessió en dipòsit d’una
còpia del film original de “La Dansa de Campdevànol”.
La Sra. Eva Martínez explica que en la tasca que fem de recopilar informació sobre
la Dansa de Campdevànol hem obtingut una gravació en imatges dels anys 30.
Es tracta d’un document històric, sense so i gravat amb la típica càmera d’aquell
temps.
Ara li posarem música sincronitzada per gaudir del minut que dura al reproducció
El Ple en queda assabentat
11. Donar compte de l’adjudicació definitiva de la contractació de l’obra
“projecte rehabilitació edifici polivalent de l’escorxador”.
L’alcaldessa explica que l’empresa COEMPCO ja ha començat treballar en la
preparació de l’inici de l’obra un cop feta l’adjudicació definitiva.
El Ple en queda assabentat
12. Donar compte de l’adjudicació provisional del contracte de l’obra del
“projecte urbanització de l’àmbit de cal Ribalaigua”.
L’alcaldessa explica que en la contractació de l’obra que ja preveia el 18% de l’IVA,
s’han presentat cinc empreses.
La millor oferta és de l’empresa AMSA que també fa obres a Ripoll i Sant Joan de
les Abadesses.
La seva oferta ha obtingut la puntuació màxima prevista de 90 punts.
Per darrera han quedat dues empreses de fora i dues de Campdevànol amb una
puntuació molt per sota de la primera classificada.
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Sap greu no poder contractar amb empreses del poble però la Llei de Contractes no
ens ho permet.
El Ple en queda assabentat
13. Mocions dels grups municipals
El Sr. Manso demana deixar la proposta sobre la taula per tal de consensuar una
altra amb l’equip de govern de cara el proper Ple sobre la Llar de Jubilats. La seva
intenció no era altre que col·laborar en la gestió del Casal de Jubilats per la manca
de Junta Rectora de l’Associació.
L’alcaldessa agraeix la predisposició del grup de CIU a treballar per la gestió del
Casal.
La proposta es deixa sobre la taula per unanimitat
14. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldessa explica diferents temes de la gestió ordinària de la corporació:
En primer lloc remarcar la notícia de l’atorgament de la Llei de Barris al nostre
poble. És una mol bona notícia.
Suposa inversions per import del voltant de tres milions d’euros a executar en cinc
anys. La Generalitat de Catalunya subvenciona el 75% de les actuacions.
Hi haurà inversions en obres, foment del treball als barris, serveis socials, activitats
del Consell de Poble, en matèria de joventut...
Encara estem pendents de la concreció de les actuacions.
El que fora aconsellable és que tots els grups polítics estiguéssim ben coordinats
per tal de fer un seguiment de les actuacions al llarg del temps, a fi de no perdre
els ajuts.
En matèria d’ocupació el SOC ens han concedit un treballador per netejar el bosc.
També s’ha contractat una treballadora per substituir una baixa per maternitat i un
altra treballador com a substitut del vigilant del pavelló de baixa per malaltia.
Hem demanat una subvenció destinada a la realització d’activitats per la gent gran.
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui dia 2 de juliol, surt publicada la
licitació de les obres de millora de la Carretera de Campdevànol a Gombrèn que
està prevista executar a principis de l’any que ve. Aprofitarem per arreglar diversos
problemes de supressió de barreres arquitectòniques.
Pel que fa el decret de l’Estat sobre mesures de reducció del dèficit s’ha aplicat la
reducció prevista del 5% a la massa salarial en còmput anual. L’aplicació de les
mesures suposa una reducció de 15.000 € però hem de poder arribar a reduir
25.000 € amb altres mesures: no pagar hores extres, disminuir incentius per
productivitat, no cobrir baixes laborals.
En definitiva es tracta de que entre tots hem de col·laborar per tal de reduir el
dèficit per tal de no gravar excessivament les nòmines dels treballadors que són
bon professionals i fan molt bé la seva feina.
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És una mesura que desagrada i que no soluciona res, però que estem obligats a
aplicar encara que sigui manifestament injusta.
Pel que fa l’Alcaldia, s’ha aplicat la reducció corresponent segons les recomanacions
de la FMC i ACM per import de 5,52 % amb una disminució de 124 €/mes.
15. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Manso demana presentar per urgència una moció de rebuig de la Sentència
del Tribunal Constitucional.
L’alcaldessa proposa que acabem el Ple i seguidament convocarà un Ple
extraordinari i urgent per tractar la moció.
El Sr. Salamó explica que estan contents amb la Llei de Barris. Els tècnics
municipals han fet una bona feina. També ha ajudat el fet que hem executat obres
previstes a l’anterior convocatòria de la Llei de Barris de 2009.
Ens han atorgat prop de 3 MEUR dels quals s’ha de fet un ús adient perquè són mol
diners.
S’ha de fer una bona tasca de consens amb l’equip de govern i amb els veïns.
L’alcaldessa respon que la participació ciutadana és una de les previsions ja
incorporada a la nostra proposta de Llei de Barris que ens ha permès puntuar més.
Els criteris incorporats ja s’han fet amb la participació dels veïns i encara ens han
d’ajudar a perfilar més la Llei de Barris.
Agraeix la intervenció del Sr. Salamó i recull la observació sobre importància de la
participació ciutadana.
El Sr. Ferran Martínez s’adhereix al Sr. Salamó i vol fer constar la felicitació a
l’alcaldessa per la seva dedicació personal en la preparació i presentació acurada de
la proposta de la Llei de Barris que ens ha sigut atorgada. També fa extensiva la
felicitació als serveis tècnics per l’objectiu aconseguit.
L’alcaldessa agraeix aquestes paraules.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan
són les 16:00 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de
l’alcaldessa presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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