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ACTA 8/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)

A Campdevànol,

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

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.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusen:
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)

Inici: 17:00
Acabament: 17:30

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 3 1 de març,
DOGC núm. 5367 de 27-4-2009, ratificada per Resolució de 19 d’abril de 2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu 2 /2003,
de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Presa de possessió com a regidora de la Sra. Dolors Costa i Martínez
2. Donar compte del canvi de portaveu del Grup municipal del CIU
3. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2011
4. Proposta sobre l’estelada a l’Ajuntament el dia 11 de setembre
5. Proposta sobre la presentació de la candidatura per esdevenir membre de ple dret
del Cercle Europeu de Ciutats de Treball amb el Metall (en anglès Ring of the
European Cities of Iron Works)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos
a l’ordre del dia:
1. Presa de possessió com a regidora de la Sra. Dolors Costa i Martínez
D’acord a l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, sobre la presa de possessió dels Regidors Electes, es crida la
regidora electe, a l’efecte de prestar jurament o promesa.
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs
o funcions públiques:
L’alcalde crida la Sra. Dolors Costa i Martínez per tal que faci lectura personalment
del jurament.
La Sra. Costa es manifesta de la manera següent:
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«Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del
càrrec de Regidor/Regidora de l’Ajuntament de Campdevànol (per imperatiu legal
amb lleialtat al Rei), i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com
a normes fonamentals de l’Estat».
Atès que s’ha donat compliment al que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, l’alcalde president convida la
nova regidora a prendre possessió del seu escó al Ple com a membre de la corporació
municipal i la felicita i li desitja molts encerts en l’exercici del càrrec en nom del grup
municipal de CIU i ERC-AM.
La Sra. López li desitja igualment en nom del seu grup del PSC-PM
2. Donar compte del canvi de portaveu del Grup municipal del CIU
Es dona compte al Ple de l’escrit del Grup Municipal de CIU de canvi de portaveu a
l’Ajuntament.
A partir d’ara la portaveu serà la regidora Sra. Marta Bardulet i Farrés i al Sr. Gerard
Soler i Serra com a portaveu suplent pel cas que no hi sigui.
3. Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2011
En compliment de l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març
text refós de Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió
ha procedit a l’examen del compte general del pressupost
Campdevànol corresponent a l’any 2011, a quin efecte ha tingut
juntament amb els documents corresponents.

per qual s’aprovà el
Especial de Comptes
de l’Ajuntament de
a la vista dit compte

Examinats els documents i resultant que confronta el referit compte general amb el
respectiu pressupost, els acords de modificació de l’estat de despeses i d’ingressos,
la liquidació del pressupost, i els manaments de pagament que amb llurs justificants
han estat posats a disposició de la Comissió, més els manaments d’ingrés
corresponents que la mateixa comissió també ha pogut examinar i confrontar, així
com el resultat de l’acta d’arqueig a 31 de desembre de 2011 referent a fons del
pressupost, la Comissió considera que queda degudament justificat dit compte.
Vistos els informes favorables de la Comissió Especial de Comptes celebrats els dies
21 de juny de 2012 i 28 d’agost de 2011 del Compte General del pressupost de
l’exercici 2011, i resultant que durant el període d’exposició pública segons anunci
publicat al BOP núm. 124 de data 27 de juny de 2012, no s’han presentat
reclamacions al respecte,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
1. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2 011.
2. Continuar la tramitació legal corresponent amb tramesa de la informació a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya
El Sr. Soler explica que com que és un acte de tràmit, si algú vol algun aclariment
està a al seva disposició.
La Sra. López diu:
Que hi ha unes dades que cal tenir en compte.
Respecte l’any 2010 que vam tenir un romanent positiu de 2.480 €. A l’any 2011 vam
tenir un romanent de 18.155,43 €. Això vol dir que vam tenir més ingressos que
despeses.
L’estalvi net s’ha reduït pel fet que moltíssimes obres previstes al 2010, van finalitzar
el 2011. La ràtio total d’estalvi net va passar del 2,54.% al 0,15 i el nivell
d'endeutament de l'Ajuntament a crescut del 61,16% al 2010 al 68,80% al 2011 a

3
conseqüència de la obligació imposada per l’Estat de tancar la pòlissa a final d’any
que ens va obligar a concertar un préstec de 250.000 €.
Només espera que la gestió segueixi en la línia marcada al pressupost que s’ha de
reflectir a l’hora de liquidar el pressupost. Per això demana el màxim rigor per tal de
donar suport als veïns en aquest moments de crisi que tots estem patint.
El Sr. Soler aclareix que el romanent de 18.155,43 € va ser a conseqüència de la
impossibilitat d’aplicar factures del 2011 en partides ja esgotades . Realment no es va
donar aquesta romanent tant elevat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels nou membres assistents del
onze que de fet i de Dret integren la corporació.
4. Proposta per tal que onegi l’estelada el proper 11 de setembre al balcó de
l’Ajuntament de Campdevànol
Atès que el proper 11 de setembre de 2012 es commemora novament la Diada
Nacional de Catalunya;
Atès que la Diada de Catalunya, va més enllà de la festivitat oficial de Catalunya i
simbolitza la reivindicació ciutadana de recuperació de les llibertats nacionals del
nostre país;
Atès que les institucions catalanes, aprofitant aquesta cel ebració,
reclamant de forma unànime el respecte als drets i llibertats nacionals;

segueixen

Atès que malgrat els 150 anys de catalanisme polític, els inconvenients institucionals i
de tot ordre que demostra l’estat espanyol a través del seu govern central per
impedir l’avenç polític, lingüístic i econòmic del nostre poble segueixen àmpliament
vigents;
Atès que l'Ajuntament de Campdevànol
“Municipis per a la Independència”;

va

aprovar

l’adhesió

a

la

plataforma

Per tot l'argumentari exposat, es proposa al plenari de l'Ajuntament de Campdevànol
l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC. Col·locar al balcó de l’Ajuntament de Campdevànol, durant el proper 11 de
setembre de 2012, en el marc de la Diada de Catalunya, la senyera estelada com a
símbol de la voluntat democràtica de recuperar els drets i les llibertats del poble de
Catalunya.
L’alcalde explica la proposta:
Igual que l’any passat la Estelada tornarà a penjar del balcó de l’Ajuntament com a
símbol de la nostra ferma defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans de
Catalunya i com a clam contra aquells que sistemàticament volen anul·lar la capacitat
de Catalunya com a poble per afrontar aquests reptes.
Vol animar tothom a participar a la manifestació del dia 11 de setembre, a part dels
actes que farem aquí a Campdevànol a les 12:00 hores, per tal de defensar el
posicionament ferm dels catalans del que depèn el nostre futur.
La Sra. López vol deixar clar que la Senyera és la bandera que representa tots els
catalans i ens agermana. La Estelada no representa a tots els catalans i per això ha
de penjar amb respecte a la Senyera i mai la pot substituir.
El seu grup del PSC-PM hi donarà suport: és un crit per reclamar amb més força i
contundència la situació que està patint el país sens resposta.
Demana que la Senyera onegi a part de l’Estelada.
L’alcalde respon que hi penjaran la Senyera, la bandera del municipi i l’Estelada.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels nou membres assistents del
onze que de fet i de Dret integren la corporació.
5. Proposta sobre la presentació de la candidatura per esdevenir membre de
ple dret del Cercle Europeu de Ciutats de Treball amb el metall (en anglès
Ring of the European Cities of Iron Works)
Des de fa més 12 anys diferents ciutats europees integren el Cercle Europeu de
Ciutats del Treball amb el Metall (traducció de l’anglès de Ring of the European Cities
of Iron Works) amb la voluntat de cooperar en programes europees de difusió dels
atractius d’aquestes ciutats, de protegir el passat històric del metall lligat a aquestes
ciutats i de donar suport a artesans locals i empreses metal·lúrgiques en la
continuació de l’activitat en qüestió.
Com diu els valors que inspiren l’organització el ferro ha connectat Europa durant
anys a través de les seves fronteres. És voluntat d’aquesta situació generar en ple
segle XXI un pol de ciutats fortament metal·lúrgiques capaces de defensar el seu
posicionament davant d’Europa, de reivindicar la seva especial protecció, i de
posicionar-se com a actius econòmics de primer ordre.
El municipi de Campdevànol amb el suport de diferents empreses, institucions i
organitzacions públiques ve treballant des de fa mesos, en la candidatura per tal
d’esdevenir la primera ciutat de tot l’Estat Espanyol membre de ple dret del Cerc le
Europeu de Ciutats Metal·lúrgiques.
El Cercle Europeu de Ciutats Metal·lúrgiques neix com a un selecte grup de ciutats
amb un fort passat i un evident present metal·lúrgica que uneixen els seus esforços
per tal de promoure la cultura del metall, el desenvolupament industrial als auspicis
de la Unió Europea.
El Cercle reclama a les futures ciutats membres que acreditin una influència del
metall evident en el municipi ininterrompuda en el temps. Campdevànol amb un
passat imponent en el món dels clavetaires i les fargues, així com amb un 52% dels
nostres conciutadans que treballen directament en el sector, és una ferma candidata
a aportar molt al Cercle i beneficiar-se dels avantatges de formar-ne part a fi efecte
de continuar promovent la nostra important indústria metal·lúrgica, convertir-nos en
un destí de referència del turisme del metall i promoure la cultura metal·lúrgica.
Així el proper dia 21 de setembre, a la ciutat ucraïnesa de Donetsk, l’Associació ha
reclamat a l’alcalde que defensi la candidatura davant de l’Assemblea Anual de
l’Associació després d’haver superat els dos primers filtratges a càrrec de la Junta de
Govern de l’entitat. La nostra candidatura és doncs la primera de tot l’Estat Espanyol
a arribar fins aquí. Durant 20 minuts, davant dels alcaldes i les delegacions de
Olbernhau, Friesoythe, Kolbermoor i Stolberg (Alemanya), a Àustria Ybbsitz i Bad
Hall, a Itàlia, Stia, Bienno i Acireale, a Holanda, Oude IJsselstreek, a Finlàndia,
Mynämäki, a França, Valbonne i Arles-sur-Tech, a Polònia, Gniew, a Ucraïna, Donetsk
i Ivano Frankivsk, a la República Txeca, Lipník nad Bečvou, i a Noruega, Ouvre Eiker,
la nostra delegació esbossarà les virtuts de Campdevànol com a ciutat membre.
La candidatura campdevanolenca compta amb el suport del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Girona, de l’Obra Social
la Caixa, de Comforsa, així com de l’empresariat local.
Per tot l'argumentari exposat, es proposa al plenari de l'Ajuntament de Campdevànol
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Presentar la candidatura de l’Ajuntament de Campdevànol, amb el suport de
diferents entitats públiques i privades, per tal esdevenir membre de ple Dret del
Cercle Europeu de Ciutats del Metall (www.ironcities.net) Ring of the European Cities
of Iron Works.
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Aprovar expressament els estatuts reguladors i la normativa reguladora de la
Organització.
SEGON. Facultar l’Alcaldia o regidor/a a qui delegui, tant àmpliament com en Dret
sigui necessari, per a l’execució d’aquest acord i per a l’adopció de les resolucions
que siguin necessàries per a la seva bona fi.
TERCER. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació, a la
Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès, per tal que puguin donar suport
a la iniciativa.
QUART. Comunicar aquest acord a l’Obra Social la Caixa i a les empreses locals
Comforsa, Solter, Soldatal, Asmitec, Tallers Bassaganya, Marcos Serralleria i
Portabella Serrallers per al seu coneixement i deguda constància i per tal que puguin
manifestar el seu suport exprés a l’Ajuntament de Campdevànol.
L’alcalde explica:
Que ahir dia 3 de setembre es va fer la presentació pública de la candidatura de
Campdevànol per esdevenir la primera ciutat espanyola membre de ple dret del Cercle
Europeu de Ciutats del Metall (Ring of the European Cities of Iron Works, en anglès).
A la web hi ha la finalitat i els objectius: reunir les ciutats amb passat, present i futur
relacionats amb el mon del metall.
Ja es va presentar la candidatura i es va discutir al Comitè de Govern de l’entitat que va
decidir donar la oportunitat a Campdevànol de defensar la seva candidatura el proper 21 de
setembre de 2012 davant l’Assemblea General.
El Cercle Europeu de Ciutats Metal·lúrgiques neix com a un selecte grup de ciutats amb un
fort passat i un evident present metal·lúrgic que uneixen els seus esforços per tal de
promoure la cultura del metall, el desenvolupament industrial als auspicis de la Unió
Europea.
Des que es va presentar la candidatura hem obtingut el suport de totes les empreses de
Campdevànol, sindicats de la comarca, Consell Comarcal, Diputació de Girona ¡ Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Tenim possibilitat de que acceptin la candidatura. Però tant si ens accepten com si no els
dies 5, 6 i 7 d’octubre hem previst la celebració de la Biennal del Metall a Campdevànol
(bianual per temes de pressupost). Passada la Festa Major s’acabarà d’enllestir el programa.
El Sr. Soler explica que formar part de l Cercle suposa beneficis per Campdevànol tant de
projecció exterior com d’intercanvi d’experiències amb altres ciutats integrants.
L’alcalde fa esment que Campdevànol ve avalat per 400 anys d’història ininterrompudament
relacionada amb el mon del metall. Des dels clavetaires als tallers, la societat Casanova, la
Farga i l’actual COMFORSA.
Més de 52% de la població activa viu del sector del metall que conviu a les llars de
Campdevànol.
Avui donem suport a la candidatura que ha servit per crear un grup de treball per canalitzar
totes les iniciatives què són molt necessàries en aquests temps.
La Sra. López lamenta que el seu grup hagi quedat al marge d’aquestes iniciatives. Ni tal
sols ahir se’ls va convidar a la presentació pública.
Fora magnífic formar part de l’associació i és a les mans de l’equip de govern que la iniciativa
doni fruit.
Però de la consulta de l’expedient no han sabut trobar els suports que ha fet esment
l’alcalde. No hi consten. Només tenen les dades que explica l’alcalde.
Pel que fa el dossier que els han facilitat, és molt reduït de només quatre pàgines.
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Vol que consti que els formes emprades en aquesta iniciativa no ha sigut correctes per què
no han comptat amb el grup de la oposició que representa una part important de la població
de Campdevànol.
Malgrat això hi donarà suport per tal que la iniciativa compti amb tots el suports.
L’alcalde respon que es tracta de la presentació d’una candidatura que encara s’ha de
defensar i que no hi ha cap garantia que ens acceptin.
Des del mes de gener de 2012 l’equip de govern treballa en silenci i sense informar la
ciutadania.
Com alcalde representa la població i no cal que hi sigui cap altra grup del consistori.
A partir d’ara informarà els grups municipals de la evolució de la iniciativa.
El dia 11 de setembre a les 12 hores es farà la presentació pública oficial de la candidatura a
Campdevànol.
Ahir es va fer una roda de premsa què com és habitual correspon fer a cada grup que
l’interessa. No és la pràctica habitual convidar la oposició a les rodes de premsa.
S’ha fet oficial pocs dies abans expressament per tal de no crear falses expectatives a la
població.
A la roda de premsa va assistir representació de diversa procedència. L’alcalde representava
l’Ajuntament.
Així el proper dia 21 de setembre, a la ciutat ucraïnesa de Donetsk, la delegació
campdevanolenca defensarà a l’Assemblea Anual de l’Associació, la nostra candidatura, la
primera de tot l’Estat Espanyol a arribar fins aquí.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT dels nou membres assistents del
onze que de fet i de Dret integren la corporació.
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

