ACTA 9/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
27 DE SETEMBRE DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)

A Campdevànol,
Inici: 20:00
Acabament: 21:15
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.

Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012.
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.

Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
Donar compte dels Decrets relatius a les modificacions del cartipàs municipal
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Àrea d'Alcaldia

5. Moció en defensa del nostre model d'organització territorial, del mapa municipal i
de l'autonomia local
6. Elecció dels jutges de pau titular i substituta de Campdevànol

7. Moció del grup municipal ERC-AM: Moció de declaració d'independència de
Catalunya
8. Informació de l'equip de govern
9. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i abans d’iniciar els punts de l’ordre
del dia, presenta la nova secretària interventora de l’Ajuntament, i tant la Sra.
Núria López com el Sr. Alcalde agraeixen al Sr. Josep Ruiz les tasques
desenvolupament durant aquests anys. Seguidament, es tracten els punts
inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les acte següents:
-

Ple ordinari, núm. 6, de 23-07-2012
Ple extraordinari i urgent, núm. 7, de 8-8-2012
Ple extraordinari, núm. 8, de 4-9-2012

Les actes s’aproven per unanimitat, sense cap esmena.
2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
21/06/2012
06/07/2012
09/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
19/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
24/07/2012
24/07/2012

Contractació assegurances riscos ajuntament a Assegurances Coch.
Aprovació relació de factures abril 2012.
Sancions trànsit.
Concessió llicència obres a comunitat propietaris carrer Gala 18 per
col.locar envà pluvial.
Concessió llicència obres a Camila Rovira per arranjament bany i cuina.
Concessió llicència obres a Miquel Comellas per pavimentar garatge.
Concessió llicència obres a propietaris passeig Jacint Verdaguer 2 per
arranjament façana.
Aprovació Pla Local de Joventut.
Aprovació relació de factures maig 2012.
Sol.licitud subvenció per Biennal del Metall.
Concessió llicència obres a Maria Morera per substitució coberta.
Prohibició circulació motoritzada al camí d’estiula.
Delegació funcions secretaria a Montserrat Borrull.
Relació admesos i exclosos plaça secretaria-intervenció.
Convocatòria Ple ordinari.
Ocupació via pública parades festa major.
Canvi nom nínxol a favor de Sabao Hernández, Varis.
Concessió llicència obres a cercle campdevanolenc per arranjament
façanes.
Concessió llicència obres a Josep Basagaña per arranjar escala.
Concessió llicència obres a J.A. Fañanàs.
Concessió llicència obres a Enric Camprubí per ampliació obrador.
Concessió llicència obres a Forn Cal Roca per extreure forn existent.
Concessió llicència obres a propietaris plaça Estació arranjament sòcol
ascensor.
Delegació funcions alcaldia a Helga Pujol.
Gratificacions nòmina juliol 2012.

26/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
30/07/2012
30/07/2012
31/07/2012
01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
06/08/2012
06/07/2012
07/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
29/08/2012

Exempció impost vehicles a Guillermo Rodríguez.
Autorització celebració activitat nocturna piscina municipal.
Concessió llicència obres a Miquel Flores per gual.
Concessió llicència obres a Encarnació Garcia per gual.
Concessió llicència obres a propietaris del comte Arnau 5 per aixecar
arqueta.
Concessió llicència obres a Pedro Torres per gual.
Concessió llicència obres a Elisabet Freixer per gual.
Comunicació canvi titularitat activitat Ingrid Mallen.
Adjudicació contracte manteniment tècnic fundació Televall.
Exempció impost vehicles a fustes del Ripollès.
Esmena comunicat transmissió llicència El Martinet.
Concessió llicència obres a Isidro Vilalta per a substitució finestres.
Convocatòria ple ordinari i urgent.
Proposta nomenament a Pilar Llorens Argerich plaça secretariaintervenció.
Requeriment compliment llicència activitat manipulació bobines.
Activitat de construcció i reparació màquines de soldadura elèctrica.
Legalització activitat fabricació òrgans mecànics de transmissió.
Denegació llicència obres a Cristina Reche per desplaçar tanca metal.lica.
Requeriment documentació edifici escorxador 4.
Imposició multa coerciativa incompliment legalització activitat econòmica a
Jordi Fossas Cerrada.
Reconeixement trienni a Jordi Tubau Soler.
Delegació funcions secretaria a Montserrat Borrull.
Sancions trànsit.
Sancions trànsit.
Anul·lació denúncia trànsit per error d’imposició.
Concessió llicència obres a Joaquin Barrenqueras per subministrar llum al
garatge.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Gas Natural per obertura de cala.
Concessió llicència obres a Montserrat Martínez per formació d’obertura.
Concessió llicència obres a propietaris Av. Estació 9 per substitució canal.
Concessió llicència obres a DIA per adequació local per a supermercat.
Concessió llicència obres a Jesús del Pozo per pavimentar pati.
Aprovació relació de factures juny 2012.
Desestimació al.legació sanció trànsit a Giovani Flores Rosales.
Desestimació al.legació sanció trànsit a Eulogio Villalobos.
Arxiu expedient legalitat urbanística a Neida S.L.
Concessió llicència obres a Pilar Noguera per arrebossar pilars del terrat.
Concessió llicència obres a Joan Badia per construcció tanca.
Ocupació via pública parades festa major.
Adjudicació contracte obres a Casals Picas per obres vorera carrer
Puigmal.
Sancions trànsit.
Requeriment esmena projecte legalització activitat Labplats, SL.
Canvi nom nínxol a favor de Montserrat Costa.
Gratificacions nòmina mes agost.
Concessió llicència obres a Francesc Puig per construcció habitatge
unifamiliar.
Adjudicació contracte obres pista skate a Construccions Campdevànol 96.
Expedient sancionador infracció urbanística Mas Coronetes.

29/08/2012
30/08/2012
04/09/2012
04/09/2012
06/09/2012
07/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
13/09/2012
18/09/2012

Modificació de pressupost 5-2012.
Concessió subvenció actes festa major.
Canvis jornada treball treballadores neteja.
Retirada vehicle via pública.
Denegació bonificació per activitat ramadera a Joel Camino.
Regularització deutes amb Gas Natural.
Sol.licitud subvenció control plagues urbanes.
Autorització pas puntual un tram camí Ral.
Sol.licitud subvenció jornades promoció de l’esport.
Sol.licitud subvenció servei local orientació familiar.
Aprovació relació de factures juliol 2012.
Delegació funcions alcaldia.

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte dels decrets relatius a les modificacions del cartipàs municipal
Relació de decrets relatius a modificacions del cartipàs municipal:
09/08/2012 Nomenament del Sr. Gerard Soler com a membre de la Junta de
Govern Local
27/08/2012 Nomenament del Sr. Joaquim Serrador com a segon tinent d’alcalde i
membre de la Comissió informativa General
04/09/2012 Nomenament de la Sra. Dolors Costa com a presidenta de l’Àrea de
Gestió Municipal d’Ensenyament i Esports i encomana de gestions
El Ple en queda assabentat.

4. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es donarà compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
Núm. 15 de 30-08-2012
El Ple en queda assabentat.
5. Moció en defensa del nostre model d’organització territorial, del mapa
municipal i de l’autonomia local
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant
l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva
dependència funcional de l’administració general de l’Estat.
Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que
tenen les seves competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i

ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del
problema del sector públic.
Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en
la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou
el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els
ajuntaments catalans en el seu conjunt, i tenint en compte que representen el 12’9%
de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als
ciutadans, i les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat
recentment (CIS, CEO).
Atès que ha estat anunciada la futura modificació de diferents lleis com la de règim
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal
previst en els articles 2.3 i 84 EAC.
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea
d’Autonomia Local.
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular
de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que
desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer
perillar la prestació de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra
de 20.000 habitants que no té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de
municipis, turístics, de muntanya,etc equivocant-se en el diagnòstic ja que a
Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals correspon a municipis de més
de 20.000 habitants.
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de
serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i
els serveis municipals.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels ACORDS següents:
PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases
reguladora del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se
realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional i vulnerant l’autonomia local
SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen
com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és
potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i
acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la
realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia
local i de suficiència financera que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes
mesures, que sota l’excusa de la crisis econòmica, amaguen el desig de substituir el
model actual per un centralista que vol impedir la prestació eficient de serveis públics,
que requereixen la proximitat com a factor indispensable.

TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions,
s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que
les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides
econòmiques detallades en la Llei de Finances local on s’ha de regular que el
municipi és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de serveis.
QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i
com a garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una
tecnocràcia sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar
que l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa
cap estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma
desinteressada en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un
empobriment de les funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat.
CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes
les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure
la mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb
qualitat els serveis públics.
SISÉ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta
Europea d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a
l’administració més propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a
que recolzi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on
aquests tinguin la funció de prestador i mancomunador de serveis per als ens local,
per tal de que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció.
SETÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al
Congrés dels diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a
les entitats municipalistes de Catalunya.
L’Alcalde exposa la proposta:
“El govern municipal plantegem una proposta d’acord que pretén exigir la defensa del
model d’autonomia local i del model d’organització territorial plantejat per l’Estatut
d’Autonomia. Els ajuntaments prestem uns serveis a la ciutadana que són molt
importants i que es caracteritzen per la seva proximitat als ciutadans i ciutadanes.
L’avantprojecte de llei que modifica la Llei de bases de règim local pretén limitar les
competències i la capacitat de prestació de serveis dels ajuntaments. Estem d’acord
que els ajuntaments tendeixin a una millor eficiència i eficàcia per al compliment dels
objectius de dèficit, però sí que reivindiquem una Llei de finances locals de Catalunya
per garantir els ingressos necessaris per la prestació d’aquests serveis. Els
ajuntaments cada vegada presten més serveis, però no s’ha acompanyat de les
subvencions necessàries per garantir-los. Mitjançant aquest acord reclamem que es
garanteixi el dret de l’autonomia local que regula la Carta Europea d’Autonomia Local
i se’ns permeti com a administració la prestació dels serveis a la ciutadania.
Demanem el suport al Govern de la Generalitat i la resta d’institucions en relació amb
la proposta de modificació de la Llei de bases de règim local per defensar tots junts
els serveis que estan prestant els ajuntaments.”
La Sra. Núria López manifesta que “des del grup municipal PSC-PM no podem fer
altra cosa que donar suport a aquesta moció atès que els serveis que es presten des

dels ajuntaments són serveis bàsics i essencials per a la ciutadana i, per tant,
requereixen de l’atenció necessària per part del propi ens municipal. Ho havíem dit en
altres ocasions, els pobles d’aquest país van començar a prosperar quan va arribar la
democràcia, Campdevànol no és una excepció sinó un exemple. Per això, són
necessàries unes garanties legislatives que garanteixin la prestació d’aquests servies
i, tot i el moment complex que estem vivint, cal prestar-los en les màximes garanties i
sense que els usuaris pateixin les conseqüències de les dificultats que es poden tenir
alhora de gestionar aquests serveis”.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents.

6. Elecció del Jutge de Pau titular i substitut de Campdevànol
En compliment de l’acord de la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya aquest Ajuntament de Campdevànol va estar requerit per a l’inici dels
tràmits per proposar les persones que han de desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau
substitut de Campdevànol.
Vista la convocatòria a què fan referència els articles 101.1 de la Llei Orgànica
6/1985, del Poder Judicial, i els articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.
Atès que l’edicte mitjançant el qual s’obria el període de presentació d’instàncies per a
cobrir el càrrec de Jutge de Pau substitut, al municipi de Campdevànol es va exposar
al taulell del Jutjat des del 22 de juny fins a l’11 de juliol de 2012, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 121,
de data 22 de juny de 2012.
Atès que no s’ha presentat cap sol·licitud, però els actuals Jutges de Pau titular i
substituta han manifestat la seva predisposició a continuar en l’exercici del càrrec.
De conformitat a l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Elegir el senyor Josep Moré i Lluís
Campdevànol.

com a Jutge de Pau titular de

SEGON. Elegir la senyora Ramona Mir Tubau com a Jutgessa de Pau substituta de
Campdevànol.
TERCER. Donar trasllat d’aquest Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció de
Ripoll, qui ho elevarà a la Sala de Govern, de conformitat amb l’article 101.3 de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau.
L’Alcalde manifesta que “per part de la Sala del Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya es va instar a la substitució dels jutges de pau i substitut,
l’ajuntament va demanar, mitjançant la seva publicació, a què es presentessin
candidatures per part dels veïns i veïnes de Campdevànol, no se’n van presentar. En
base a la legislació existent és competència de l’Alcalde elevar al Ple una proposta. A

la vist que no s’havia presentat ningú, em vaig reunir amb el Sr. Moré i la Sra. Mir per
demanar-los si volien continuar en l’exercici del seu càrrec. A la vista que no s’havien
presentat candidatures, ambdós van mostrar la seva conformitat a continuar en els
seus càrrecs si el Ple de l’Ajuntament hi estava d’acord. Els vaig agrair a un i altre per
la bona feina feta i els vaig demanar que continuessin. En l’últim any, el Sr. Moré se li
ha atribuït una tasca dins de l’Ajuntament, que potser no li correspondria, però que
exerceix molt correctament que és la de mediador entre els veïns i veïnes sempre que
aquests ho hagin reclamat. Ha intervingut en casos relacionats amb sorolls entre
veïns, entre altres, amb una resolució molt satisfactòria. En últim lloc, vull agrair la
paciència en aquest sentit”.
La Sra. Núria López vol agrair la predisposició que mantenen tant el Sr. Moré com la
Sra. Mir en continuar prestant aquest servei a Campdevànol.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents.
7. Moció de declaració d’independència de Catalunya
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus
grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma
unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva
de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
En la consulta popular celebrada el dia 28-02-2010, el poble de Campdevànol va
expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència
de Catalunya, amb el 96,47% dels vots a favor amb una participació del 24,97 % dels
3060 electors i majors de 16 anys.
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el
municipi de Campdevànol com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de
Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast
espanyol seran vigents de forma provisional.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que
pateixen els veïns i veïnes de Campdevànol i, per extensió, de tot el poble de
Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a
Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de
la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli
fiscal suposa 16.000 milions d’euros anuals per Catalunya i, localment, al voltant
7.360.000 € anuals.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i
en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel
poble català.
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un
Estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps,
ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de
la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i
posant en descrèdit internacional les seves institucions.

Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel
dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels
ajuntaments.
A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals
que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la
ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
Com a conseqüència d’aquests desequilibris, el President de la Generalitat el 25 de
setembre va anunciar la propera convocatòria d’eleccions anticipades i la conseqüent
dissolució de l’actual Parlament de Catalunya.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i
veïnes de Campdevànol i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi
derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats
empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores
que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments
històrics que ens està tocant viure.
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:
PRIMER. Que el nou Parlament de Catalunya que resulti de les properes eleccions,
immediatament després de ser constituït, sotmeti a votació la declaració unilateral de
sobirania nacional de Catalunya i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la
independència de Catalunya.
SEGON. Sotmetre a la consideració del nou Parlament de Catalunya la necessitat
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels
corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda
pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament
dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i
de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat
internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de
negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició
cap al nou estat català.
TERCER. Que el nou Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat, les
mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de
l’estat català i, en especial, les següents:
- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la
independència, l’estelada.
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la
vida pública o acadèmica catalana.
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació
prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

-

Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia
laborable.
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la
Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

QUART. L’Ajuntament de Campdevànol s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana
en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.
CINQUÈ. Finalment, des de Campdevànol, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa,
inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i
s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els
pobles del món.
SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya.
La Sra. Helga Pujol exposa la proposta:
“En la manifestació del passat 11 de setembre, es va fer evident la indignació de molts
ciutadans de Catalunya. Molts campdevanolencs es van desplaçar fins a Barcelona
per donar suport a la manifestació, sorgida d’una iniciativa popular, ciutadana i no
partidista.
La independència de Catalunya, és un tema, que més que mai està al carrer, encara
que alguns voldran negar-ho.
Cada dia que passa, el moviment independentista agafa més força. Els catalans estan
cansats de formar part de l’Estat Espanyol i dels constants maltractaments econòmics,
cultural com nacional.
La solidaritat de Catalunya no és voluntària, sinó obligada; no és temporal, sinó eterna;
no és flexible.
Catalunya ha de defensar constantment tenir una llengua i una cultura pròpia.
Un dèficit fiscal de 16.000 milions d’euros anuals a l’Estat Espanyol i seguim mal
vistos.
Aquests fets encara ens donen més arguments per pensar que la solució és l’estat
propi.
L’aprovació d’aquesta moció per la independència de Catalunya no suposarà un canvi
immediat, però indicarà si volem participar d’aquest moviment que ja està en marxa.”
La Sra. Núria López manifesta el següent:
“En primer lloc, volem fer públic l’interès que hem mostrat en la moció que acaba de
defensar la regidora d'ERC.
Estem vivint un moment històric en el si de la societat catalana que ens posarà a prova
a tots, a cadascuna les persones que viurem aquest procés, a títol individual o a
través dels espais de representativitat que ocupem. Un procés que requerirà
demostrar la maduresa de la que presumim orgullosos com a catalans i catalanes. Un
procés en que caldrà estar a l'alçada de les circumstàncies, dels acord i també dels
desacords que es produiran. I un procés que entre tots hem de treballar, sobretot, amb
intel·ligència i rigor.
Ens hem llegit detingudament la moció, i volem fer pública la nostra intenció de voler
fer aportacions, però en paraules textuals de la regidora, es tracta d'una moció d'ERC
que no vull modificar.

Així doncs, valorem el text presentat atenent a dos aspectes:
Primerament el formal, doncs en el literal de la part expositiva i dels acords, hi
apareixen determinades expressions que poden suscitar un cert rebuig en un procés
que requereix de suma i d’adhesions. A ningú se li escapa que les declaracions
unilaterals, generen conflicte i pressuposen imposicions innecessàries en un procés
que ha de ser democràtic i incloent. Si volem defugir d'imposicions alienes a la
sobirania popular de Catalunya, no podem caure en les mateixes actituds. I a més
creiem que s'ha de legitimar i reforçar la sobirania del poble català, per donar major
legitimitat democràtica al procés que es planteja.
Consten dades, en la part expositiva que no ens semblen ni precises, ni coherents i
ens sembla del tot desmesurat parlar de Campdevànol com si vostès no fossin
corresponsables de la gestió i de les polítiques que actualment s'apliquen a
Campdevànol. De fet, plasmar en una moció que passa pel Ple municipal una situació
tan dramàtica de Campdevànol, a nivell social, hauria de fer-los reflexionar, no només
sobre la independència, sinó sobre què fan aquí a l'Ajuntament.
A la vista d'això podem afirmar, perquè alguns dels nostres regidors van ser a la
manifestació de l'onze de setembre, que l'actitud dels ciutadans que van participar és
molt més madura que la que com a partit plantegen al Ple municipal. I els simbolismes
són importants, si, en un moment concret de reivindicació, però quan es vol tirar
endavant un projecte com és la independència d'un país, cal treball, treball seriós i
acurat i no les propostes que vostès demanen, per exemple, al punt tercer. Europa no
ens reconeixerà com a país per tenir posada una estelada al balcó, ens reconeixerà si
deixem que el poble es pronunciï i des de la política es dóna resposta a aquesta
demanda social.
Creiem que el procés obert després de l'onze de setembre no pot quedar polititzat, ni
utilitzat partidistament, en cap cas, ans al contrari es tracta d'un procés que necessita
tranquil·litat, fermesa i una àmplia majoria. Tal i com indica la part expositiva, a
Campdevànol encara aquesta majoria no es produeix. Expliquen vostès mateixos que
només un quart de la població va participar de la consulta popular de fa dos anys. A la
vista d'aquest fet objectiu, el que caldria és continuar treballant perquè encara no
estem condicions de congratular-nos.
Com poden comprovar, el nostre anàlisi, més o menys afortunat, intenta ser una crític
constructiva, que de ben segur, en el cas d’haver pogut seure i parlar-ne, hagués
donat com a resultat un ampli acord. Malauradament, no ha estat així.
Tenim el sentiment i la voluntat al costat del poble de Campdevànol, en tota la seva
pluralitat i sensibilitat, però no podem representar-ho tot en un sol vot. Tampoc volem
entrar en confrontació, volem ser part activa d’aquest moment històric i per aquest
motiu ens abstindrem, sabent que aquesta moció tindrà llum verda.”
El Sr. Alcalde manifesta el següent:
“En nom del grup municipal de CIU, dir que donem llibertat de vot, en el meu cas
votaré a favor. Més enllà del fons de l’acord, crec que Catalunya viu avui, com diu la
Sra. Pujol, un moment molt important, un moment històric, que s’ha plasmat amb la
convocatòria d’eleccions anticipades a finals de novembre per escollir una nova
majoria social que ha de ser la que lideri el futur d’aquest país. La realitat dels últims
dies i les manifestacions d’alguns polítics de la resta de l’Estat espanyol posa en
evidència que el sentiment i la realitat catalana no està compresa per la resta de l’Estat
i mentre sigui alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol farem tot allò que faci falta per
assolir tots els objectius nacionals que Catalunya es posi al davant.
La Sra. Núria López ha fet unes afirmacions que no sé si la Sra. Pujol vol contestar,
però jo sí. Els ciutadans de Campdevànol tenen una situació econòmica molt pitjor que
la que tindrien si no pertanyessin a l’Estat espanyol perquè la capacitat econòmica es
perd en ares a la solidaritat constant des de fa molts anys és notòria i evident.

Pel que fa al sentiment d’independència al municipi, no sé quanta gent votaria a favor
o en contra de la independència a Campdevànol, sé quanta gent va participar en la
consulta no vinculant, però sí que puc garantir que el sentiment dels ciutadans i
ciutadanes de Campdevànol ha experimentat un canvi molt notable en els últims
temps, ciutadans que no tenen origen català, però se senten completament catalans
cada vegada estan més disposat a defensar els drets i llibertats nacionals d’aquest
país, perquè entenen que Catalunya i Campdevànol hi perden molt amb el sistema
actual. Han estat molts anys fent pedagogia, intentant explicar a Espanya el nostre
punt de vista, i crec que ja n’hi ha prou. Crec que com a equip de govern estem
disposats a defensar el procés cap a la millora dels drets i llibertats nacionals de
Catalunya. No em farà cap por dir-ho, ni penjar una estelada, ni fer el que faci falta per
explicar aquest procés.”
La Sra. Núria López manifesta que “només he exposat un anàlisi de la realitat i en
concret un anàlisi de la moció que es planteja, que creiem que aquesta moció i altres
de futures poden treballar-se conjuntament i millorades en la mesura del possible. No
ens fa por i coneixem quina és la realitat i el sentiment del municipi i de Catalunya,
això no treu que aquí es presenti un acord concret amb unes determinades
característiques, les qual impliquen el vot que lliurement hem decidit que votaríem
conjuntament. Segurament si l’exposició de motius i alguns d’aquests acords
s’haguessin pogut parlar, haguéssim pogut arribar a donar suport a aquesta moció.
Esperem en un futur poder-ho fer i que sigui una normalitat absoluta que totes les
forces polítiques participin d’aquest procés que s’ha encetat en base a la voluntat
popular”.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU
i ERC-AM) i cinc abstencions (PSC-PM).
8. Informació de l’Equip de Govern
La Sra. Dolors Costa explica:
Àrea d’Ensenyament
 En relació amb la nova escola es continuen mantenint negociacions amb el
Departament d’Ensenyament. Hi ha programada una trobada entre la direcció del
centre, l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament per presentar-nos
l’avanprojecte.
 Es mantenen converses amb el Departament d’Ensenyament per aconseguir que
la nova escola tingui algun tipus de dotació econòmica en els propers
pressupostos, tot i que la situació econòmica en què ens trobem i la convocatòria
de noves eleccions puguin afectar als pressupostos. De totes formes l’Ajuntament
farà tot el que estigui en les seves mans.
 En relació amb la Llar d’infants, s’ha iniciat el curs amb 61 alumnes i el mateix
equip docent, tot i que hi ha un nombre inferior d’alumnes, l’any passat n’eren 72.
A la vegada, el servei es veu afectat per la important reducció de l’aportació del
Departament.
 En el CEIP Pirineu Infantil s’hi ha afegit un nou mòdul amb les funcions de
menjador, per evitar que els nens i nenes d’infantil s’hagin de traslladar a l’escola
de la carretera de Gombrèn per poder dinar, cosa que havia estat molt reclamada
pels pares. D’aquesta manera, l’Ajuntament amb la col·laboració del Departament
continua complint amb la necessitat de nous espais.



Cal recordar també que aquest any l’escola de la carretera de Gombrèn ha
guanyat una nova aula gràcies a les obres realitzades pel Departament.

Àrea d’Esports
 S’ha treballat amb en Xevi Bea per quadrar els nous horaris i usos del pavelló i fer
possible la pràctica dels esports sense que ningú no en quedi exclòs.
 S’estan convocant a totes les entitats per exposar els problemes i les necessitats
que tenen.
La Sra. Marta Bardulet explica:
Àrea de Joventut
 En primer lloc, felicitar la tècnica de joventut del Consell Comarcal per als tallers
del mes d’agost a la piscina municipal i també destacar el punt Som Nit de la Festa
Major
 El curs 2012-2013 es continua amb la tarda jove, que es realitzarà les tardes de
dimecres al centre cívic i s’iniciarà el proper dimecres 10 d’octubre.
Àrea de Benestar Social
 La comissió europea va declarar el 2012 any europeu de l’envelliment actiu i per
això el Consell Comarcal ha realitzat un nou bloc on hi ha informació, així com
fotografies, de les activitats que realitzen la gent gran. Campdevànol es suma a
aquesta iniciativa aportant la informació a aquest nou bloc.
 En relació amb la formació oberta han arribat dos cursos que hi assistirà personal i
regidors de l’Ajuntament. Aquests són en relació amb la reparació dels danys en
l’àmbit municipal i amb de prevenció
 Es farà la campanya de recollida d’aliments, juntament amb les assistents socials,
que s’iniciarà aquesta tardor.
Àrea de Cultura i Festes
 En relació amb la Festa Major, s’ha col·laborat amb les diferents entitats del
municipi, així com la Comissió de Josep Coll i Berdolet per la realització d’una
exposició de les pintures que són de gent del poble, així com altres activitats
relacionades amb el pintor per celebrar el Centenari. Donar gràcies a totes les
entitats, a les associacions, a les pubilles i els hereus, al Patronat de Cultura, a
totes les persones que ens han ajudat desinteressadament, a tècnics d’aquí
l’Ajuntament, als dansaires... així com l’Anna Espona que ha donat a conèixer la
nostra Dansa amb un reportatge en un diari rus.
 La Biennal del Metall, que es celebrarà els dies 5, 6 i 7 d’octubre, agafa molt pes
per l’acceptació de la incorporació de l’Ajuntament de Campdevànol a l’Associació
del Cercle Europeu de les Ciutats del Metall.
El Sr. Gerard Soler explica:
Àrea de Turisme
 En el projecte Terra de Comtes entre moltes altres activitats s’ha realitzat material
promocional de la comarca, així com del camí ral. També s’ha creat un joc de
pistes per la descoberta del territori. S’ha treballat en la implantació i adaptació de
pantalles tàctils 24 hores, en aplicacions per al mòbil i en el nou web de Terra de
Comtes i Abats.
Àrea d’Hisenda



S’està treballant en l’elaboració del pressupost municipal per al 2013.

Àrea de Promoció Econòmica
 S’estan tancant els últims serrells dels cursos que es realitzaran al Centre Cívic la
Confiança.
El Sr. Alcalde explica:
 S’han realitzat reunions amb el cos de Mossos d’Esquadra per abordar els
robatoris que hi ha hagut aquest estiu, així com la que es fa anualment per abordar
la participació d’aquests i les entitats del municipi a la Festa Major.
 Hi ha hagut una reunió al mes d’agost amb el Delegat territorial d’ADIF per
analitzar l’evolució del conveni signat.
 Hi ha hagut diverses reunions amb la Unió de Botiguers, sobretot per a tractar
l’obertura de nous establiments comercials al municipi així com la promoció dels
espais comercials.
 Durant el mes de setembre, hi ha hagut dos viatges: l’assistència privada de
l’Alcalde i la Regidora de Cultura a l’acte institucional de nomenament del Sr.
Josep Coll i Berdolet com a fill adoptiu de Mallorca; i l’altre a Ucraïna per defensar
la candidatura com a membre de ple dret del municipi de Campdevànol al Cercle
Europeu de les Ciutats del Metall.
 S’han mantingut diverses reunions amb l’ACM per la prestació de diversos serveis.
 I avui hi ha hagut una reunió de valoració i anàlisi del servei d’escombraries del
Consell Comarcal, en la qual l’Ajuntament ha traslladat la seva opinió en relació
amb el futur d’aquest servei. La opinió de l’Ajuntament és que aquest es presti de
la millor forma amb el menor cost. En aquests moments els alcaldes de la comarca
estan negociant aquest assumpte.
 Vol destacar els actes del Centenari del Naixement del pintor Josep Coll i Berdolet,
s’han rebut moltes felicitacions en aquest sentit. Excepcionalment aquest any,
mitjançant la Festa Major, s’han realitzat molts actes amb una visió positiva per a la
ciutadania.
 També vol destacar la projecció i els beneficis que obté i obtindrà el municipi
gràcies a la seva incorporació al Cercle Europeu de les Ciutats del Metall, així com
agrair a les empreses, sindicats, regidors i persones que han participat en aquest
projecte i en la Biennal del Metall.
 Vol destacar l’organització d’una visita guiada amb la participació de la regidora
Sra. Roser Capdevila.
 Informa que s’estan acabant les obres del solar d’ADIF, immediatament després
s’instal·larà la pista d’skate.
 Hi ha la previsió de reformar la Plaça Clavé, per la qual es demanarà un FEDER
per cofinançar, juntament amb la convocatòria de barris, aquestes obres.
Fins aquí la informació de l’equip de govern, si algú vol intervenir ho pot fer en el punt
següent.
9. Precs i preguntes
El Sr. Lluís López adverteix que des de l’Àrea de Benestar no s’ha fet esment de la
celebració del dia de l’Alzeimer, el passat dia 21, i considera que és una malaltia que
afecta a moltes famílies.

La Sra. Marta Bardulet diu que aquesta activitat es va incloure en el programa de
Festa Major, l’any passat es va començar a fer una xerrada sobre aquesta malaltia
més dedicada als pacients, aquest any ha estat més dedicada a la família. A més a
més, aquest any la Residència va passar un curtmetratge molt interessant.
El Sr. Lluís López encoratja a l’equip de govern a continuar treballant, i si pot ser de
forma continuada, per posar en coneixement de la població d’aquesta malaltia.
La Sra. Núria López fa els següents precs i preguntes:
 Demana en quin punt es troba l’expedient del reconeixement de la Dansa de
Campdevànol com a element festiu patrimonial d’interès nacional. Hi havia una
comissió creada que no s’ha tornat a convocar des de la seva constitució.
 Els projectes de Terra de Comtes i Abats rep el ple suport del seu grup municipal.
Els consta que hi havia una partida de 18.000 euros per destinar a Campdevànol
per a activitats per a les escoles i l’espai de Nouvandalis sigui per les visites
d’escolars. Demana com està aquesta aportació que corresponia a l’Ajuntament de
Campdevànol.
 El dipòsit de l’aigua està acabat i inaugurat, voldria saber la previsió que hi ha
perquè entri en funcionament.
 La pista del barri de l’Estació s’està degradant, hi ha problemes amb les plaques
que per l’ús es trenquen i es fan malbé, fet que pot provocar que algú prengui mal.
En el mateix sentit, també està degradada la pista del barri del Roser.
 Manifesta que fent Ple només un cop cada dos mesos, tenint en compte que per
exemple avui ha estat un ple pràcticament de tràmit, i que creuen que hi ha temes
que no acaben de tirar endavant.
 Demana que se’ls convoqui a la propera reunió que es faci per parlar de la futura
escola.
La Sra. Bardulet explica que l’expedient està en procés, el Director general de Cultura
Popular i Tradicional va poder veure la Dansa en primera persona en l’última Festa
Major. Es va poder parlar amb ell, i va dir que revisaria l’expedient i que diria alguna
cosa en els propers tres mesos, advertint que és un procés llarg d’aproximadament
dos anys.
El Sr. Gerard Soler informa que hi ha tot el material per a les escoles preparat, i s’està
negociant amb una empresa externa per gestionar el projecte i posar-se en contacte
amb les escoles. Pel que fa a la partida, hi ha diversos problemes econòmics, estan
pendents aportacions importants de diversos ajuntaments, que podrà provocar que
s’hagin de fer diversos ajustaments. La voluntat de l’Ajuntament és poder disposar
d’aquesta partida, però no se sap si es podrà disposar de tota o d’una part.
L’Alcalde, en relació amb el dipòsit, explica que el PUOSC per al 2012 permeten
adjudicar-lo fins al 31 de desembre del 2013. L’abastament en alta és una inversió
molt important, aproximadament 400.000 euros, l’Ajuntament ha d’estudiar fórmules
per cofinançar-la. El sistema d’encomana de gestió a CONGIAC, és un sistema que el
Departament considera incorrecte, que afecta a la subvenció del Telecontrol i, per
aquest motiu, s’ha revocat l’encomana de gestió per realitzar l’abastament en alta. Ara
cal fer un nou estudi per analitzar com l’Ajuntament podrà suportar financerament
l’elevat cost d’aquesta actuació fins que no rebi les subvencions.
En relació amb la pista del barri del Roser i de l’Estació, en pren nota, l’Ajuntament
assumeix moltes més feines de les que s’assumien i això porta problemes per arranjar
tots els desperfectes que sorgeixen, però s’intentarà solucionar en breu.

I en relació amb les sessions dels plens, tot i que els ordinaris siguin cada dos mesos,
des de fa temps que es fa un ple cada mes.
La Sra. Núria López, suggereix que es recuperi la tradició democràtica d’un ple
ordinari cada mes.
Pel que fa aspectes econòmics, els consta que hi ha les subvencions del Departament
d’Ensenyament 2010-2011 i 2011-2012 pendents de cobrar i això fa anar malament la
tresoreria de l’Ajuntament, i creu que és important vetllar que aquestes es cobrin
abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
L’Alcalde diu que en la majoria de municipis d’aquesta comarca es realitza un ple
cada dos mesos i considera que no és un problema de democràcia.
La Sra. Núria López diu que la tradició del municipi és un cada mes i aquesta es va
trencar fa un any.
L’Alcalde en relació amb les subvencions i la situació de tresoreria, diu que s’està
treballant i es treballarà per poder cobrar aquests diners abans de finals d’any, tot i que
la perspectiva és millor que la de l’any passat ja que la pòlissa d’aquest any és de
250.000 euros i la de l’any passat era de 750.000 euros. A més, també s’està
treballant perquè el Consorci de Recaptació realitzi una bestreta a compte dels tributs
recaptats durant l’any 2012.
Atès que no n’hi ha més assumptes per tractar, l’Alcalde president aixeca la sessió
al lloc, data i hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

