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ACTA 9/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2011
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)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

Campdevànol, 30 de juny de 2011 a
les 20 hores i sota la Presidència de
l’Illm. Sr. Joan Manso Bosoms,
alcalde
de
la
Corporació,
es
reuneixen en la Sala de Sessions els
regidors que consten al marge, a fi
de donar compliment a allò previst a
l'article
38
del
Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, en el qual es disposa que
dintre dels trenta dies següents a la
celebració de la sessió constitutiva
l’alcalde convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del ple a fi
de fixar el funcionament de la nova
Corporació local.

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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Composició dels grups polítics i els seus portaveus
3. Establiment de la periodicitat de les sessions plenàries
4. Donar compte de la resolució d’Alcaldia de nomenament de tinents d’alcalde
5. Creació de les àrees de gestió municipal i donar compte sobre la resolució d’Alcaldia
relativa a la encomana de funcions
6. Proposta sobre la Junta de Govern Local i la delegació de competències del Ple
7. Proposta de constitució de la Comissió Informativa General
8. Proposta de constitució de la Comissió Especial de Comptes
9. Nomenament de representants en òrgans collegiats
10. Proposta d’Alcaldia sobre retribucions de l’alcalde per dedicació exclusiva a jornada
completa, i indemnitzacions a regidors per assistència a plens
11. Donar compte del nomenament dels clavaris de la corporació
12. Creació i nomenament de collaboradors adjunts a l’equip de govern
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13. Nomenament de representants a diferents comissions especials actualment vigents
14. Aprovació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora del preu públic per la utilització
dels aparcaments públics municipals.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a
l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Celebrades les eleccions municipals de data 22 de maig 2011, es proposa al Ple
l’aprovació l’Acta de la sessió anterior corresponent al Ple de data 11 de juny de 2011
per la qual es va constituir aquest Ajuntament.
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS
Es dóna compte al Ple dels escrits presentats pels diferents grups polítics, de
conformitat amb l'article 24 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Els Grups que han presentat l’escrit són:
- Convergència i Unió, essent la portaveu la senyora Montserrat Portabella Darnés.
- Partit dels Socialistes, essent la seva portaveu la senyora Núria López Rodríguez.
- Esquerra Republicana de Catalunya, essent la portaveu la senyora Helga Pujol Pons.
El Ple en queda assabentat
3. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
El secretari llegeix la proposta de l’Alcaldia:
•
•

•
•

•
•

La primera sessió ordinària serà el proper dia 28 de juliol de 2011 a les 20:00
hores.
Les successives sessions ordinàries, es celebraran el darrer dijous de cada DOS
MESOS (senars) a les 20:00 hores, i tal com s’indica, es podrà avançar o posposar
sense que la data excedeixi de 5 dies.
Les sessions extraordinàries es celebraran quan l’Alcalde ho decideixi, o ho demani
la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació.
Les sessions plenàries es convocaran, com a mínim, amb dos dies hàbils
d’antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de
les quals ha d’ésser ratificada pel Ple.
El mes d’agost no es celebraran Plens ordinaris, restant la possibilitat de convocarne extraordinaris si hi ha assumptes urgents.
Nadal: s’avançarà o posposarà a fi de no interferir en les festes.

L’alcalde explica els motius que justifiquen la proposta:
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La finalitat de la proposta és evitar plens buits de contingut.
Al igual que altres ajuntaments de la comarca com Sant Joan i Ribes la celebració de
plens bimensuals permetrà el funcionament normal del nostres consistori. I a més,
sempre podrem fer plens extraordinaris en cas de necessitat.
Es proposa els dijous per tal de no coincidir amb altres plens d’ajuntaments de la
comarca i per no coincidir amb el cap de setmana.
El mes d’agost i festes de Nadal no tocarà fer plens: es faran els mesos senars.
La Sra. López replica que aquesta proposta va en contra del que van predicar els
partits de CIU i ERC durant la campanya sobre obrir les portes de l’Ajuntament i
aplicar bones pràctiques a la política municipal.
La primera proposta que presenten és reduir els plens a la meitat quan això fa molts
anys que no es feia. Els plens són la única sessió pública que serveix per donar
explicacions de la gestió municipal.
Això suposa coartar el treball del grup de l’oposició perquè limita la informació i la
transparència.
Es pregunta en base a quina de les promeses electorals es fa aquesta proposta.
Per tot això votaran en contra de fer els plens cada dos mesos.
També esmenta que la proposta no preveu fer plens els mesos d’agost i desembre per
la qual cosa s’hauria de canvia el redactat.
L’alcalde contesta que es faran plens cada dos mesos més el extraordinaris que siguin
necessaris més els que demani el grup de l’oposició que té prou regidors per fer-ho.
Demana a l’oposició que deixi passar uns dies abans de dir que no tindran informació.
La informació la tindran.
Altres municipis fan plens cada dos mesos i no es coarta els drets del regidors. El
govern facilitarà la informació per facilitar la tasca de l’oposició. Afirmar abans d’hora
que l’oposició no tindrà informació és inadequat.
La Sra. López aclareix que no li preocupa la manca informació al regidors sino la
informació que no arribarà als ciutadans de Campdevànol: al Ple es donava compte de
la feina feta.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els SIS vots
favorables de l’equip de govern (CIU i ERC) i els CINC vots en contra del grup del PSCPM.
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE
TINENTS D’ALCALDE
Es dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 pel qual es va
adoptar la Resolució relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, amb el contingut
següent:
Constituïda la corporació Municipal amb data 11 de juny de 2011, de conformitat
amb la legislació de règim local, procedeix el nomenament dels tinents d’alcalde,
per la qual cosa,
RESOLC:
1. NOMENAR tinents d’alcalde les regidores per l’ordre indicat següents:
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Primer tinent d’alcalde, Sra. Helga Pujol Pons
Segon tinent d’alcalde, Sra. Montserrat Portabella i Darnés
Els tinent d’alcalde substituiran l’alcalde, en els casos de vacant, d’absència,
abstenció legal preceptiva o de malaltia, per l’ordre de nomenament.
2. NOTIFICAR aquesta resolució a les interessades, a l’efecte de la seva acceptació
en el termini de tres dies, i publicar anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
L’alcalde explica que les nomenades substituiran l’alcalde en cas d’absència.
La Sra. López demana que s’esmeni el tractament de les nomenades com a tinentes
d’alcalde per no caure en un llenguatge sexista.
L’alcalde pren nota de que els serveis municipals tinguin cura en emprar un llenguatge
no sexista.
El Ple en queda assabentat
5. CREACIÓ DE LES ÀREES DE GESTIÓ MUNICIPAL I DONAR COMPTE SOBRE
LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA RELATIVA A LA ENCOMANA DE FUNCIONS
5.1. Proposta de creació de les àrees de gestió
L’experiència en la gestió local aconsella la distribució de l’organització municipal en
Àrees de gestió, amb les adequacions que imposa la nova realitat sorgida de les
eleccions del 22 de maig, segons la distribució de responsabilitats entre els
components de l’equip de govern i la seva participació global que ha de permetre
una àmplia delegació de funcions i la millora de l’eficàcia i la eficiència de la gestió.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. ORGANITZAR l’Ajuntament en les àrees de gestió municipal, presidides pels
regidors que es diran, següents:
a) Joan Manso i Bosoms (CiU)
Regidoria de Territori (Urbanisme i Obra Pública)
Funcions pròpies de la regidoria: Aprovació, redacció, execució del planejament
municipal, dels plans parcials i especials. Finalització de l'aprovació bifàsica de
l'actual POUM. Control en l'atorgament de llicències, en l'execució material del
planejament vigent. Previsió de l'obra pública a desenvolupar durant la legislatura,
així com de les sollicituds i atorgament de les subvencions vinculades, control de
les realitzacions de les obres. Sollicitud i execució dels plans estatals i autonòmics
d'obra pública (PUOSC, FIEL...). Comissionat per la Llei de Barris (Execució i
Control). Responsable de les polítiques d'habitatge públic. Responsable de tot tipus
d'obra pública.
Funcions pròpies d'alcaldia: Atenció directa al ciutadà, protocol i relacions
institucionals amb altres administracions. Supervisió i control de totes les
regidories. Vicepresidència de la Fundació Privada Hospital de Campdevànol.
Responsable de la comunicació municipal, encarregat de notes de premsa, rodes de
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premsa, comunicació i relacions amb els mitjans i del butlletí municipal.
Responsable de noves tecnologies, plans d'implementació de les noves tecnologies,
i responsable de la pàgina web municipal del consistori. Responsable delegada de
participació ciutadana. Responsable del Funcionament del Consell de Poble i altres
instruments de participació ciutadana. I el què per delegació no correspongui a
altres àrees.
b) Helga Pujol i Pons (ERC)
Regidoria de Barris, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge
Funcions pròpies de la regidoria: Responsable Delegat de Barris, relacions amb
les associacions de veïns del municipi i tutela dels seus interessos. Seguiment de
les millores i necessitats als barris. Responsable comissionat pel desenvolupament
de les colònies industrials. Reunions periòdiques amb les associacions de veïns,
recollint les possibles queixes, propostes, millores.
Responsable del manteniment dels espais públics, i de totes les millores i
actuacions que no requereixen projecte i que per tant no constitueixin obra pública.
Millora i condicionament de places i espais públics. Responsable de l'enllumenat, de
la xarxa d'abastament d'aigua i de clavegueram. Responsable de Jardins i zones
enjardinades (Conjuntament amb la regidoria de Governació i Serveis Generals.
D'acord amb la distribució pactada, Barris s'encarregaria de l'atenció directe als
veïns i de la relació amb aquest, del seguiment de les actuacions i Governació
exclusivament de l'execució a través de la Brigada d'Obres).
Responsable de medi Ambient, reciclatge, manteniment d'espais naturals i altres
projectes de sostenibilitat i estalvi energètic. Incloent la protecció i el
desbrossament dels camins, la millora de camins rurals, i la cura de jardins.
Responsable de les polítiques d'habitatge públic.
c) Montserrat Portabella i Darnés (CiU)
Regidoria d'Ensenyament i Esports
Funcions pròpies de la regidoria: Responsable dels programes d'ensenyament al
municipi. Tutela de les relacions amb el CEIP Pirineu. Execució del projecte de
noves escoles al municipi. Proposta sobre les antigues escoles. Control, Direcció de
l'Escola Bressol – Llar d'Infants Els Barrufets de Campdevànol. Responsable del
projecte educatiu a impartir al centre municipal i de la selecció de professorat i
alumnat. Responsable per delegació d'alcaldia del personal del centre.
Responsable de l'atenció a les entitats esportives, assistència a la totalitat d'actes
esportius. Contacte directe amb les entitats esportives. Organització d'actes
esportius que depenen directament de l'Ajuntament. Manteniment dels espais
esportius.
d) Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Regidor de Governació, Serveis Generals, Seguretat i Convivència
Funcions pròpies de la regidoria: Responsable del manteniment dels espais
públics, i de totes millores i actuacions que no requereixen projecte i que per tant
no constitueixin obra pública. Millora i condicionaments de places i espais públics.
Responsable de l'enllumenat, de la xarxa d'abastament d'aigua i de clavegueram.
Responsable de Jardins i zones enjardinades. (Conjuntament amb la regidoria de
Barris)
Cap de la Brigada Municipal d'Obres. Responsable delegat d'alcaldia del personal de
la Brigada Municipal, del seu treball i del funcionament de la Brigada. Aprovació de
la plantilla municipal. Règim Intern i cap del personal municipal. Contractació de
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personal, processos de selecció. Relacions amb els sindicats. Condicions de treball
de tots els empleats del consistori. Cap de Personal de l'Ajuntament.
Relacions amb la Protecció Civil Municipal i responsable d'atenció a emergències
(nevades, evacuacions..). Desratització, control de plagues i control sobre l'aigua.
Responsable de la Seguretat Municipal, regidor delegat sobre la policia municipal,
control i aprovació de plans de seguretat i riscos municipal (Inuncat, Neucat).
Relacions amb la Protecció Civil Municipal i responsable d'atenció a emergències
(nevades, evacuacions..). Responsable delegat del Jutjat de Pau.
e) Gerard Soler i Serra (CiU)
Regidoria d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic (Empresa, Turisme,
Comerç i Món Rural)
Funcions pròpies de la regidoria: Redacció, preparació, execució i control del
Pressupost Municipal. Redacció, preparació, execució i control de les Ordenances
Fiscals Municipals. Control dels índexs d'estabilitat pressupostària, de l'estat
d'endeutament i dels límits i barems en el control de la despesa. Control de
l'evolució del Pla de Sanejament aprovat en vigor de l'Ajuntament de Campdevànol.
Control de l'atorgament, aprovació i execució dels plans de subvencions
d'administracions exteriors.
Responsable del Desenvolupament Econòmic del Municipi i dels programes
d’incentivació i protecció del petit i mitjà empresari. Relacions amb l'EPE Comforsa i
amb les empreses i empresaris dels municipi. Suport a l'empresari i a l’emprenedor.
Responsable dels plans turístics i del sector turístic Vall de Sant Llorenç.
Representant i relacions amb Ripollès Desenvolupament. Relacions amb els
comerciants, tutela i protecció del botiguer i relacions amb l'Associació de
Comerciants. Relacions amb el Món Rural i la pagesia campdevanolenca, tutela i
protecció dels seus interessos.
f) Marta Bardulet i Farrés (CiU)
Regidoria de Cultura, Festes, Salut, Benestar Social i Joventut.
Funcions pròpies de la regidoria: Organització i seguiment dels actes culturals i
festius del municipi. Assistència als actes organitzats per l'Ajuntament i per les
entitats del municipi. Promoció de les activitats municipals. Organització i control
dels espais culturals públics (Centre Cívic, Ràdio Municipal, Biblioteca i Sala
Diagonal). Relació amb les entitats culturals. Responsable de l'agermanament amb
Valldemossa.
Regidoria delegada del Patronat de la Fundació Privada de l'Hospital de
Campdevànol. Programes saludables per a gent gran. Responsable del bon
funcionament del CAP Campdevànol i de la Llar de Jubilats. Responsable de
l'Atenció a la Gent Gran. Plans de salut municipal. Seguiment del Pla de Joventut i
atenció als joves en un sentit ampli.
2. Al front de cada àrea hi figurarà el regidor designat per l’Alcaldia en qualitat de
President
L’alcalde explica la proposta que es basa en la necessitat de donar una informació
precisa i exacta de la feina que fa cada regidor a l’Ajuntament. Aquest és el primer cop
que es fa, tot i que vol remarcar que es tracta d’una relació orientativa.
Vol fer constar els seu agraïment als regidors de l’equip de govern la seva
predisposició a assumir funcions de l’Alcaldia: Hisenda i altres competències. Tampoc
descarta delegar més atribucions que no siguin pròpies de l’Alcaldia i limitar-se a la
coordinació de les àrees (per exemple Urbanisme).
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L’equip de govern creu en els seus regidors i per això assumeix les funcions perquè no
vol un Ajuntament personalista. Tots els regidors hi participen i en són responsables
de les seves funcions.
Demana que la oposició no entre en el detall de les funcions merament orientatives
que s’ha fet constar a la proposta.
El Sr. Rivera intervé per dir que ell sempre va exercir la seva Regidoria i ha donat
compta al Ple.
La Sra. López comenta que s’han de veure els fets i no les paraules. S’han mirat les
àrees i no troben la lògica. El resultat és que es fa difícil d’entendre i els veïns no
sabran a qui dirigir-se.
Seguidament fa una exposició sobre diferents funcions que consten a la proposta i que
al seu entendre no són fàcils d’entendre.
Mentre els governs d’esquerres estan al servei dels agents econòmics, els governs de
dretes intenten tutelar els ciutadans.
Votaran en contra per tal d’ajudar a millorar els plantejaments.
L’alcalde li reitera que la relació de funcions s’ha fet per tal de donar informació
exhaustiva. Ara s’ha de deixar passar un temps.
A partir d’avui es faran les Comissions informatives com sempre i reunions periòdiques
amb l’oposició.
La Sra. López replica que el tarannà que inicia la legislatura no és el mateix que en va
torba la passada legislatura amb cassolada inclosa. El marge que se li va donar va ser
mínim. Les seves consideracions són fruit del resultat de l’exercici del govern els
passats quatre anys que els ha fet passar de tres a cinc regidors. Aquesta experiència
s’haurà d’aprofitar.
Per això demana més rigor al govern i explicacions clares pels veïns.
L’alcalde li agraeix la seva aportació
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els SIS vots
favorables de l’equip de govern (CIU i ERC) i CINC ABSTENCIONS del grup del PSCPM.
5.2. Donar compte sobre la resolució d’Alcaldia relativa a la encomana de
funcions
Es dona compte del Decret d’alcaldia de data 14 de juny de 2011 següent:
Constituïda la corporació Municipal amb data 11 de juny de 2011, de conformitat amb
la legislació de règim local, procedeix l’encomana genèrica d’atribucions i competències
que aquesta Alcaldia atorga a favor dels regidors per a cadascuna de les àrees de
gestió municipal, que tenen el caràcter d’òrgans de gestió i direcció ordinària dels
serveis encomanats, per la qual cosa,
RESOLC:
1. NOMENAR presidents d’Àrees de Gestió Municipal als regidors següents:
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a) Helga Pujol i Pons (ERC): Regidoria de Barris, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge
b) Montserrat Portabella i Darnés (CiU): Regidoria d'Ensenyament i Esports
c) Joaquim Serrador Rabaseda (CiU): Regidor de Governació, Serveis Generals,
Seguretat i Convivència
d) Gerard Soler i Serra (CiU): Regidoria d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic
(Empresa, Turisme, Comerç i Món Rural)
e) Marta Bardulet i Farrés (CiU): Regidoria de Cultura, Festes, Salut, Benestar Social i
Joventut.
2. ENCOMANAR als regidors-presidents d’Àrea la gestió ordinària dels serveis
corresponents, la seva direcció i la supervisió de les encomanes específiques que es
formalitzin.
3. L’Alcaldia es reserva la Presidència de la Regidoria de Territori (Urbanisme i Obra
Pública) i podrà, quan ho consideri convenient, incorporar-se a la gestió de qualsevulla
de les actuacions de les altres àrees.
4. NOTIFICAR aquesta Resolució als interessats, a l’efecte de la seva acceptació en el
termini de TRES dies, i publicar anunci al BOP de Girona.
5. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Ple en queda assabentat
6. PROPOSTA SOBRE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL PLE.
Atès que la nova organització d'aquesta Corporació requereix el manteniment de la
junta de Govern Local creada per acord del Ple de 5 de juliol de 2007;
Vist que la nova periodicitat del plens bimensuals aconsella la delegació de
competències prevista per la normativa reguladora del Ple a la Junta de Govern:
Atès que la creació de la Junta de Govern Local en municipis de menys de 5.000
habitants és potestativa, segons disposa l’article 20 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local, i la seva creació és competència del Ple, que acordarà la delegació de
les competències que li són pròpies amb les excepcions legals preceptives;

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. APROVAR la continuïtat de la Junta de Govern Local, que estarà integrada pels
regidors que lliurament nomeni l’Alcalde, donant-ne compte al Ple.
L’Alcaldia nomena tres membres de la Junta de Govern i tres substituts que de manera
automàtica substituiran el titular que excusi la seva assistència per ordre de
nomenament. Aquest sistema ha d’evitar la falta de quòrum en la constitució de la
Junta amb els perjudicis que podria ocasionar.
A les reunions de la Junta de Govern assistiran en qualitat d’invitats per l’Alcaldia, amb
veu i sense vot, els altres regidors convocats a l’efecte per l’alcaldia.
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2. DELEGAR en la Junta de Govern les competències del Ple que legalment són
delegables, i en concret, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei
de Bases de Règim Local i DA 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic:
1. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
3. Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no
correspongui a l’alcalde.
4. Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la competència per contractar-los o
concedir-los no correspongui a l’alcalde i quan no estiguin encara inclosos al
pressupost.
5. Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris
i les permutes de béns patrimonials.
6. La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i les
de Tresoreria que excedeixin del 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici
anterior conforme la Llei d’hisendes locals.
7. Les altres que expressament confereixin les lleis.
Igualment correspondrà a la Junta de Govern les competències que lliurement li
delegui l’Alcaldia de forma general o per a cada assumpte en concret.
3. Les sessions seran quinzenals, els dijous. L’hora la determinarà l’Alcaldia segons les
necessitats del servei i les disponibilitats dels seus membres.
4. PUBLICAR-ho al BOP de Girona a l’efecte corresponent.
L’alcalde explica la proposta:
Es tracta de mantenir la organització dels darrers quatre anys amb una diferència: es
farà una reunió mensual amb l’oposició per traslladar-los tota la informació i facilitar la
tasca de l’oposició.
Aquest és un model àmpliament estès a d’altres ajuntaments del nostre entorn.
“La Sra. López explica que, com ha dit, està en contra de fer plens cada dos mesos i
que contradiu el que es va dir durant les eleccions. Sobre la proposta de delegació de
les competències del Ple a la Junta cita les declaracions fetes l’any 2007 pel grup de
CIU, aleshores a la oposició, referents a que aquesta delegació a la Junta era
antidemocràtica. També recorda que el grup de CIU va buidar de contingut la Junta de
Govern Local, i ara fa el contrari.
El grup municipal del PSC votarà a favor malgrat aquesta contradicció perquè el
principal és que l’Ajuntament funcioni d’una manera àgil i eficaç.”

Sotmesa la proposta a votació a mà alçada s’aprova per unanimitat

7. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL.
Atès que hom creu oportú per a l'organització d'aquesta Corporació la constitució d'una
Comissió Informativa de caràcter General per a estudiar i, si es el cas informar, els
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assumptes que han de ser sotmesos a la aprovació del Ple de la Corporació, actuant
també d'òrgan de relació dels membres de la Corporació.
Es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels acords següents:
1. Complementar l'organització de l'Ajuntament mitjançant la creació de la Comissió
Informativa General.
2. Establir que la Comissió Informativa General es reunirà prèviament a la celebració
de les sessions plenàries de l'Ajuntament, estarà presidida per l’alcalde i integrada pels
membres següents:
- Montserrat Portabella i Darnés o regidor en qui delegui: vots ponderats = 5
- Sra. Núria López Rodríguez o regidor en qui delegui: Vots ponderats = 5
- Sra. Helga Pujol Pons: Vots ponderats = 1
3. Establir que serà facultativa l’assistència dels altres membres de la corporació local,
que actuaran amb veu i sense vot.
Sotmesa la proposta a votació a mà alçada s’aprova per unanimitat

8. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió
Especial de Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions Locals, i la
seva composició estarà integrada per membres de tots els Grups Polítics integrants de
la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en
l’Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot
ponderat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Composició de la Comissió Especial de Comptes
- President: Sr. Joan Manso i Bosoms
- Vocal del Grup CONVERGÈNCIA I UNIÒ, Sr. Gerard Soler i Serra
- Vocal del Grup PARTIT SOCIALISTA PER CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL, Sr.
Lluís López Lafuente.
- Vocal del grup ESQUERRA REPUBLICA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, Sra.
Helga Pujol i Pons.
Els membres de la Comissió podran ser substituïts lliurement per un altre membre del
seu respectiu Grup Municipal i actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva
representativitat en el Ple de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació a mà alçada s’aprova per unanimitat
9. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COLLEGIATS
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Aquesta Corporació Municipal participa de forma activa en diversos òrgans
collegiats, en els que està representada per Regidors, quin nomenament i
delegació és competència del Ple, per la qual cosa,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. NOMENAR representants de la Corporació en els òrgans collegiats als Regidors
següents:























CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT: Joan Manso Bosoms
AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL: Helga Pujol Pons
CONSORCI ALBA-TER: Helga Pujol Pons
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES
DE GIRONA: Helga Pujol Pons
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL: Joan Manso Bosoms
CONSORCI LOCALRET: Joan Manso Bosoms
COMISSIÓ
DE
SEGUIMENT
SERVEI
RECOLLIDA
I
TRACTAMENT
D’ESCOMBRARIES: Helga Pujol Pons
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Joan Manso Bosoms
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE: Joan Manso Bosoms
REPRESENTANT A L’ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES: Marta Bardulet i Farrés
REPRESENTANT-MEMBRE DE LA JUNTA RECTORA DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL: Joan Manso Bosoms i Marta Bardulet
i Farrés
REPRESENTANT MEMBRE DE LA MANCOMUNITAT DEL RIPOLLÈS: Joan Manso
Bosoms
REPRESENTANTS-MEMBRES DE LA COMISSIÓ INTERMUNICIPAL DEL SERVEI DE
TRANSPORT ENTRE CAMPDEVÀNOL I RIPOLL: Joan Manso Bosoms
JUNTA RECTORA DEL CONGIAC: Joaquim Serrador Rabaseda
CONSELL RECTOR DEL GOVERN TERRITORIAL DE LA SALUT DEL RIPOLLÈS, EN
REPRESENTACIÓ DELS MUNICIPIS DE CAMPDEVÀNOL I GOMBRÈN: Marta
Bardulet Farrés
CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA: Helga Pujol Pons
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA
DEMARCACIÓ DEL RIPOLLÈS: Joan Manso Bosoms
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA I
CENTRE DE DIA COMARCALS DE CAMPDEVÀNOL: Marta Bardulet Farrés
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ETAP DE RIPOLL I CAMPDEVÀNOL: Joaquim
Serrador Rabaseda
L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –
DIPSALUT: Joan Manso Bosoms

2. Nomenar l’alcalde president, Illm. Sr. Joan Manso Bosoms, com a representant
legal de l’Ajuntament, o el regidor a qui delegui per tal que ostentin la
representació de totes aquelles entitats què no s’ha nomenat representant de
manera expressa en aquest acord.
3. NOTIFICAR aquest acord als interessats a l’efecte de que en el termini de TRES
dies expressin l’acceptació del nomenament.
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4. NOTIFICAR igualment l’acord als organismes relacionats als efectes de la seva
composició interna.
L’alcalde explica la proposta.
La Sra. López explica que ha detectat incompatibilitat de nomenament: el de la Sra.
Bardulet a l’Hospital no s’ajusta als Estatuts i és illegal.
També recomana que el regidor d’hisenda assisteixi a les reunions de la comissió de
seguiment del servei de recollida d’escombraries perquè es limita a informar sobre els
costos i la taxa del servei.
Anuncia que el seu grup s’abstindrà.
L’alcalde explica que tots els regidors podran fer la seva feina perfectament. Aquesta
proposta reflecteix els criteris de l’equip de govern i tindran en compte les seves
aportacions. La Sra. Bardulet ajudarà l’alcalde a les reunions del Patronat i tindrà la
cobertura que li dona haver sigut nomenada pel Ple.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els SIS vots
favorables de l’equip de govern (CIU i ERC) i CINC ABSTENCIONS del grup del PSCPM.
10. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE PER
DEDICACIÓ EXCLUSIVA A JORNADA COMPLETA, I INDEMNITZACIONS A
REGIDORS PER ASSISTÈNCIA.
Vist l’actual sistema de retribucions per dedicació de l’Alcaldia i indemnitzacions als
regidors;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Mantenir la dedicació exclusiva de l’Alcaldia aprovada per acord del Ple de data 305-2008 amb les corresponents retribucions que consten al pressupost vigent i
publicades al BOP de Girona 118 de 18 de juny de 2008, que van ser rebaixades un
5% a partir del mes de juny de 2010, amb una nova reducció del 5% a partir del mes
de juliol de 2011.
2. Aprovar les indemnitzacions per raó de servei, previstes en l’article 29 de les bases
d’execució del pressupost, per assistència i dedicació a la Junta de Govern per import
de 249,52 € mensuals, amb efecte del mes de juliol de 2011, si bé supeditat a la
modificació de les Bases del Pressupost de l’exercici de 2011.
L’alcalde explica la proposta:
L’alcalde redueix el sou un 5% amb un estalvi de 1.488 €/any.
Les indemnitzacions a regidors de l’equip de govern es mantenen respecte les
existents al dia d’avui pel fet que assumeixen funcions que fins ara eren de l’Alcaldia.
A les Bases del Pressupost també es preveu una reducció als grups polítics amb un
estalvi de 3.799 €/any.
El conjunt suposa un estalvi global del 9% (5.287€) que es podrà invertir en altre
necessitats del poble.
El Sr. Lluís López diu que l’alcalde es rebaixa el sou però incrementa un 16,6% les
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indemnitzacions del regidors.
La Sra. López explica que l’estalvi pel que queda d’any és de 180 €/mes que en sis
mesos suposa 600 euros d’estalvi. L’intent és lloable però les retallades s’han de fer en
altres àmbits. A la política s’ha de poder dedicar tothom i sense retribucions això es fa
difícil.
L’alcalde replica que a totes les empreses s’han de fer reduccions. Els regidors
cobraran exactament el mateix que cobraven fins ara, no se’ls incrementa el 16,6%.
Es manté la mateixa retribució que tenien fins ara per què si bé es redueixen els plens
també incrementen la seva responsabilitat.
La Sra. López replica que els regidors del govern es pugen el sou i el rebaixen al
regidors de l’oposició. Si aquesta és la intenció proposa que es mantinguin els 12 plens
i es cobrin només 6. Així hi haurà la rebaixa econòmica sense rebaixar els plens. El
que no és de rebut és que es digui que els anteriors regidors no es mereixien les
retribucions i els actuals si. Això és injust pels regidors que han dedicat el seu temps
durant quatre anys a l’Ajuntament i ha donat els resultats que són de veure a la feina
feta. Allò que és cert és que no es paga prou la dedicació que fan els regidors.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els SIS vots
favorables de l’equip de govern (CIU i ERC) i CINC ABSTENCIONS del grup del PSC-PM

11. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS CLAVARIS DE LA CORPORACIÓ.
Es dona compte que l’Alcaldia ha aprovat el nomenament dels tres clavaris de la
corporació per tal de permetre el funcionament de la comptabilitat municipal i
signatura registrada a entitats bancàries, següents:
Ordenador de pagaments: alcalde, Illm. Sr. Joan Manso i Bosoms
Tresorer: regidor d’Hisenda Sr. Gerard Soler Serra
Interventor: secretari interventor Sr. Josep Ruiz i Muñoz
El Ple en queda assabentat
12. CREACIÓ I NOMENAMENT DE COLLABORADORS ADJUNTS A L’EQUIP
DE GOVERN
Vist l’article 48.2.f) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que preveu que el municipi pot
completar l'organització municipal amb qualsevol altre òrgan establert pel municipi
diferent dels enumerats al seu apartat primer;
Atès que segons l’article 49 sobre òrgans complementaris, l'Ajuntament, en exercici
de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals
complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica determinada per les
lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia,
economia organitzativa i participació ciutadana;
Vist que aquests òrgans no seran retribuïts per la qual cosa no suposarà increment
de la despesa per l’Ajuntament;
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Complementar l’organització municipal amb la figura dels collaboradors adjunts
a l’equip de govern.
2. NOMENAR la Sra. Dolors Costa i Martínez i el Sr. Jaume Garcia Anglada com a
collaboradors adjunts a l’equip de govern.
Aquest nomenament faculta als designats per assistir a totes les reunions de l'equip
de govern i a les Juntes de Govern Local com a convidats, així mateix se'ls facilita
la tasca de collaboració amb els membres de l'equip de govern.
S'acorda que les funcions que desenvolupin de suport a la tasca de govern no
estiguin remunerades.
3. Notificar-ho als interessats a l’efecte de la seva acceptació del nomenament
4. Publicar l’anterior nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
L’alcalde explica que l’equip de govern està format per sis membres. Però comptarà
amb dues persones que es van presentar a les eleccions a les llistes de CIU i ERC
(els número 6 i 2 respectivament). Ho passa pel Ple per tal que tothom estigui
assabentat.
No tindran funcions delegades per la qual cosa no hauran de donar compte de res.
La seva tasca és de suport a l’equip de govern.
Secretaria intervenció ha informat favorablement. No ha fet cap repara pel fet que
no són retribuïts.
El fonament de la figura dels consultors és similar al dels membres del Patronat de
Cultura que tampoc són regidors de l’Ajuntament. No participen a les votacions
però podran donar la seva opinió.
Vol fer constar el seu agraïment per la tasca que se’ls ha encomanat sense
retribució.
La Sra. López diu que aquesta és una proposta no democràtica i no legal. Els
representants són elegits democràticament, en canvi ara és l’equip de govern i no el
poble qui tria les persones.
La Junta de Govern ha d’estar formada per regidors i no per persones alienes a
l’Ajuntament.
Votaran en contra i adoptaran les mesures legals convenients.
L’alcalde expressa la seva sorpresa per la intervenció. El cert és que els membres
del Patronat de Cultura tampoc són regidors i són nomenats pel Ple de
l’Ajuntament.
Aquests collaboradors no necessitaven un acord del Ple però s’ha fer per tal de fer
pública la seva intervenció.
La Sra. López diu que votaran en contra perquè no s’ajusta a normativa.
L’alcalde respon que ells s’assessoren amb membres que formaven part de les llistes
electorals de Campdevànol i l’anterior equip s’assessorava amb persones externes.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els SIS vots
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favorables de l’equip de govern (CIU i ERC) i els CINC vots en contra del grup del PSCPM
13. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A DIFERENTS
ESPECIALS ACTUALMENT VIGENTS AL CONSISTORI

COMISSIONS

A l’Ajuntament de Campdevànol existeixen actualment diferents Comissions
especialment creades per a encomanes específiques que al dia d’avui no han
esgotat la seva funcionalitat.
Vist que cal renovar la seva composició amb l’inici de la nova legislatura;
Atès que totes han d’estar presidides per l’Alcaldia;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Nomenar els membres de la Comissió Seguiment de la Ràdio Municipal:
Representant de CIU: Marta Bardulet i Farrés
Representant del PSC-PM: Maria Mercè Guitart Noguera
Representant d’ERC-AM: Helga Pujol Pons
2. Nomenar els membres de Comissió del POUM:
Representant de CIU: Joaquim Serrador i Rabaseda
Representant del PSC-PM: Núria López i Rodríguez
Representant d’ERC-AM: Helga Pujol Pons
3. Nomenar els membres de la Comissió de la Llei de Barris:
Representant de CIU: Joaquim Serrador i Rabaseda
Representant del PSC-PM: Roser Capdevila Caballero
Representant d’ERC-AM: Helga Pujol Pons
4. Nomenar els membres del Consell de Poble:
Representant de l’equip de govern: Joan Manso Bosoms (Presidència)
Representant de l’oposició: Núria López i Rodríguez(Vicepresidència)

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat

14. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. REGULADORA DEL PREU
PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS PUBLICS MUNICIPALS
Atès que tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries
que es satisfacin per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades
en règim de dret públic quan, prestant-se també tals serveis o activitats pel sector
privat, siguin de sollicitud voluntària per part dels administrats.
Vist que la legislació aplicable ve determinada per:
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— Els 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.
Atès que 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.
Verificat que, en relació al preus públics 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 haurà de cobrir com a mínim el cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 44
del text refós de la Llei d’hisendes locals.
Atès que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en
l’apartat anterior. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos de
l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n’hi
hagués;
Atès que 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;
En conseqüència, vist l'informe de la Secretaria Intervenció favorable a les
l’ordenança que es sotmet a aprovació,
Es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
1. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, l’Ordenança Fiscal
de preus públics núm. 2. reguladora del preu públic per a la utilització dels
aparcaments públics municipals què consta a l’expedient per a l’establiment de:
a/ Aparcament habilitat a la Font del Querol 5 €/dia.
b/ Aparcament habilitat al Torrent de la Cabana 5€/dia
2. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de l’ordenança, al
tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a la
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, a l’efecte de reclamacions i
allegacions. Transcorregut el termini d’informació pública els acords es
consideraran aprovats definitivament si en el dit període no se’n haguessin
presentat allegacions i/o reclamacions.
3. PUBLICAR l'acord definitiu i el text de l’ordenança, que regirà mentre no s'acordi
la seva modificació o derogació.
4. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, l’acord d’aprovació
de l’Ordenança fiscal reguladora, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer.

L’alcalde explica que en el poc temps que han tingut des de la constitució de
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l’Ajuntament es va informar de com estava el tema de la Font del Carol i Torrent de la
Cabana. No hi havia res en marxa. Ni tant sols els vinils.
Es van reunir amb l’alcalde de les Llosses qui en els darrers quatre anys no havia
tingut cap noticia.
Tampoc s’havia contractat el personal necessari i ho ha fet l’actual equip de govern.
Ara es planteja al implantació d’un Pla Pilot que preveu tres línies d’actuació:
1. Accés limitats durant dies determinats
2. Multes per aparcar al camí
3. Dos aparcaments: a la Font del Carol i al Torrent de la Cabana
Hi ha previst que els veïns de Campdevànol estiguin exempts en collaboració amb
comerços del poble.
Aquestes actuacions permetran recollir dades d’afluència de visitants que ens han de
permetre estudiar quina és la millor actuació per l’any que ve.
El Sr. Soler explica que les actuacions que es faran van sempre encaminades a la
preservació del Medi Ambient de la zona de la Font del Carol i el Torrent de la Cabana
a la Vall on es troba Sant Llorenç.
La idea és que de divendres a diumenge fem pagar els aparcaments el preu de
5€/dia. La resta de dies serà gratuït per les 120 places d’aparcament que oferim entre
els dos aparcaments.
Ens vam reunir amb la Unió de Botiguers per explica la proposta que fomentarà el
comerç local: per una determinada compra als establiments locals es podrà lliurar un
tiquet d’aparcament gratuït (10€).
Els visitants ens porten molts costos i el poble no en treu cap profit.
Es continuarà sancionant per aparcar al llarg del camí.
Els preu públic dels aparcaments es cobraran quan entri en vigor l’ordenança.
Tenim dues persones per a el control i la conscienciació dels visitants.
En definitiva l’experiència ens ha de permetre la redacció i establiment d’un Pla Turístic
de la zona.
L’alcalde explica que aquestes mesures permetran de cara l’any que ve estudiar la
viabilitat de limitar la circulació a la zona. De moment farem el que ha explicat el
regidor Sr. Soler perquè l’assistència de visitant ja hi és amb el collapse de sempre i
els MMEE i la policia local sancionen les infraccions.
També hem d’afavorir l’accés als veïns de Campdevànol tenint en compte que el gruix
dels visitants són foranis que es porten tot el que necessiten sense passar pel poble.
La recaptació dels aparcaments ens ha de permetre el manteniment dels espais en
condicions.
La Sra. López replica que qui pagarà són els veïns. S’ha fet una mala gestió política i
una mala gestió de l’ordenança.
Estan d’acord amb la necessitat de controlar l’accés però no pas amb cobrar pels
aparcaments que no té relació amb la necessitat de tenir dades dels visitants.
L’ordenança no diu el que han explicat l’alcalde i el regidor.
Demana prudència i una feina més curosa.
L’alcalde respon que l’ordenança serà d’aplicació un cop s’aprovi definitivament. Si vol
fer alguna crítica li demana que abans del Ple ho digui a Secretaria que és qui ha
informat favorablement el text de l’ordenança.
El Pla Pilot és clar i la recollida de dades es farà igualment.
Els 10€ de consum al poble evitarà que els veïns hagin de pagar.
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Es a explica la proposta a la oposició i la resposta va ser que votarien contra, tot i que
el tema de l’aparcament s’havia estudiat i el que fem és continuar una actuació ja feta
l’any 2010. Ara fem servir un altre criteri diferent. Li demana que deixi fer la seva
feina l’Ajuntament perquè la finalitat és aplicar el Pla Pilot per aconseguir la
informació.
En 15 dies de govern és el que hem pogut preparar.
La Sra. López demana que l’ordenança reculli l’exempció pels veïns de Campdevànol.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els SIS vots
favorables de l’equip de govern (CIU i ERC) i els CINC vots en contra del grup del PSCPM

I com que no hi ha més punts per tractar l’alcalde aixeca la sessió quan són les
22:27 hores, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcalde president.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

