ACTA NÚM. 9/09
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIOL DE 2009
Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

A les 20:00 hores, a la Sala
d’Actes
de
l’Ajuntament
de
Campdevànol, es reuneixen els
membres del Ple què consten al
marge, sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lma. Sra. Núria
López i Rodríguez.
La reunió té per objecte la
celebració de la sessió en primera
convocatòria.

Ferran Martínez Ramos
Joan Rivera López
Eva Martínez Cazorla
Roser Caballero Martínez
Ramon Perearnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda
Jordi Salamó Serra
Laia Briones Buixassa
Actua com a secretari el Sr. Josep
Joan Manso Bosoms
Ruiz i Muñoz.
Montserrat Portabella Darnés

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, la Presidència obre la sessió per a tractar els
assumptes inclosos al següent :
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació actes sessions anteriors.
Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Proposta de Festes Locals per l’any 2010.
Proposta aprovació nomenclàtor plaça.
Proposta aprovació conveni adhesió a la xarxa RESCAT.
Proposta adhesió al projecte ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local) i
aprovació conveni d’adhesió.
Acord de concessió de bonificacions impostos i taxes llicència per obres de
rehabilitació forjats CEIP Pirineu.
Donar compte de les al·legacions PUOSC 2010.
Donar compte de l’aprovació definitiva Ordenança reguladora de l’atorgament de
llicències de primera ocupació o utilització d’edificis i instal·lacions.
Donar compte de l’aprovació definitiva modificació ordenança reguladora de la
retolació de carrers i numeració d’edificis.
Moció de suport a la Resolució de la FMC per la qual s’acorda sol·licitar el Premi
Nobel de la Pau 2010 per la Fundació Vicente Ferrer.
Moció de suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a
Europa.
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14.
15.
16.

Mocions dels Grups Municipals
Informació de l’Equip de Govern.
Precs, preguntes i mocions.

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia de la convocatòria:
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Es proposa al Ple l’aprovació de les actes següents:
- Acta de la sessió ordinària de 29 de maig.
- Acta de la sessió extraordinària de 12 de juny.
L’alcaldessa demana esmenar l’acta de 29 de maig:
A precs i preguntes, apartat de la granja de porcs on diu delegat territorial de Salut
ha de dir delegat territorial d’Agricultura
La proposta s’aprova per unanimitat amb l’esmena introduïda.
2. RELACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA
Es dona compte de la relació de decrets dictats des de la darrera sessió plenària
següent:
18.05.09
19.05.09

20.05.09

Aprovació relació factures gener 09
Proposta a INE de baixa per caducitat del padró d’habitants de varis habitants.
Concessió llicència obre a Maria L. Arenas Auladell per col·locació rètol publicitari.
Arxiu expedient protecció legalitat urbanística i concessió llicència obres a Josep
Capdevila Vilalta per enterrament container.
Concessió llicència obres a Enriqueta Calabuig Viñas per obres al carrer Freser
cantonada Girona.
Concessió llicència obres a Isabel Gómez Sánchez per obres a la Pl. Antoni M
Claret 2.
Concessió llicència obres a José Fernández Madrid per obres a l’avinguda
Catalunya 4.
Concessió llicència obres a Juan González Sires per obres al carrer Verge de Núria
15.
Requeriment per subsanació llicència obres a la comunitat de propietaris “El Molí”.
Liquidacions per increment valor del terreny, 2a. relació 2009.
Requeriment a José Pineda Riquelme per a neteja del solar situat a l’Av.
Barcelona 31.
Requeriment a Angela Masgrau Tura per a neteja del solar situat a l’Av. Barcelona
33-35.
Requeriment a Carmen Pino Jiménez per a neteja del solar situat a l’Av. Barcelona
45.
Requeriment a Josep Capdevila Vilalta per a neteja del solar situat a l’Av.
Barcelona 43.
Requeriment a Francisco Segura Cayuela per a neteja del solar situat a l’Av.
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21.05.09

22.05.09
25.05.09

26.05.09

27.05.09
28.05.09
29.05.09

01.06.09

Barcelona 43.
Requeriment a Antonia Riquelme Garcia per a neteja del solar situat a l’Av.
Barcelona 29.
Requeriment a José M. Ibáñez Gómez per a neteja del solar situat a l’Av. Sant
Pere d’Aüira 16.
Requeriment a Juana Caubet Bragulat per a neteja del solar situat a l’Av. Sant
Pere d’Aüira 14.
Requeriment a José M. Ibáñez Gómez per a neteja del solar situat a l’Av. Sant
Pere d’Aüira 16.
Requeriment a Joan Rafart Molas Garcia per a neteja del solar situat a l’Av.
Barcelona 39.
Requeriment a Ramon Furadada Camps per a neteja del solar situat al carrer
Verneda, 17.
Requeriment a Joan Bardulet Palau per a neteja del solar situat a l’Av. Sant Pere
d’Aüira 50.
Aprovació noves liquidacions a Enriqueta Calabuig Viñas per reclamació factura
aigua.
Acord exempció impost de vehicles a Carmen Pino Giménez.
Acord exempció impost de vehicles a Joan Carrasco Cabalerro.
Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball corresponent a l’obra Adequació i
millora del camí ral de Campdevànol a Gombrèn, presentat per Excavacions Lluís
Icart, SL.
Aprovació relació aspirants presentats pels tribunals qualificadors que han superat
proves selectives.
Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball corresponent a l’obra Supressió de
barreres arquitectòniques del municipi de Campdevànol, presentat per
Construccions Comarca del Ripollès.
Convocatòria Ple ordinari pel dia 29.05.09.
Liquidació de treballs al Departament d’Ensenyament en concepte de treballs per
a reposició de sorral.
Requeriment a Manuel Quero Vital per subsanació llicència activitat de magatzem
pintura
Reconeixement trienni a Pedro Rodríguez Hernández
Liquidació per utilització del pavelló d’esports al club Hoquei Ripoll.
Reconeixement trienni a Montserrat Borrull Fragoso.
Modificació pressupost per generació de crèdit.
Concessió llicència 1a. Ocupació 7 habitatges carrer Hortes.
Aprovació certificació obra núm 1 rehabilitació cementiri.
Liquidació per utilització pavelló d’esports.
Contracte obres instal·lació pista multiesports al barri de l’Estació.
Adjudicació obra instal.lació pista multiesporst a Fundició Dúctil Benito, SL.
Concessió llicència obres comunitat propietaris edifici Molí per rehabilitar vestíbul i
coberta de l’edifici.
Gratificacions i productivitat nòmina maig 2008.
Requeriment neteja solar Av. Sant Pere d’Aüira 40 a Construccions Joan Castany,
SL.
Sol·licitud subvenció per actuacions de dinamització territorial a les comarques de
muntanya projecte Piscina Municipal 1a fase.
Canvi de nom nínxols 236 i 250 de la via Ntra. Sra. Del Roser a favor de
Montserrat i M. Rosa Perarnau Martí.
Sol·licitud subvenció contractació treballadors desocupats dins Pla Ocupació 2009.
Devolució ingressos indeguts mes de maig.
Desestimació recurs reposició presentat per MAS MÓVIL TELECOM 3.0, SA.
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02.06.09
03.06.09
04.06.09

05.06.09

09.06.09
10.06.09

11.06.09

Compensació deutes llicència obres Ajuntament i comunitat propietaris edifici
Molí.
Arxiu expedient per reposició urbanització pública carrer Pompeu Fabra, 4.
Requeriment per legalització activitat treballs construcció Xada Eines del Ter, SL.
Concessió llicència ambiental per activitat de manteniment i reparació
d’automòbils a Eudald Carbonell Teixidor.
Adjudicació conreus per l’exercici 2009.
Sol·licitud ajuts a la gestió forestal sostenible.
Imposició sanció per infracció urbanística obres Pl. Creu 1 a Abraham Vital Porras.
Desestimació al·legació acord imposició sanció per infracció urbanística obres
carrer Batllia 3 a Esteve Palau Gumí.
Adjudicació definitiva contractació obres “Projecte arranjament zona verda barri
del Roser” a construccions Rengel SL.
Desestimació al·legacions per imposició multa de trànsit a Jordi Joaquin Llobet.
Adjudicació conreus per l’exercici 2009.
Adjudicació aprofitament privatiu de caça per al 2009.
Resolució sobre al·legació escombraries de Juana Moreno Ruíz.
Exempció impost vehicles a Maria Torres Delgado.
Exempció impost vehicles a Pilar Morillas Pla.
Concessió nínxol núm. 1251 via Verge de Núria a Antònia Blanch Rusiñol.
Aprovació certificació d’obra 1, Adequació equipament infantil de parcs i jardins
municipals.
Aprovació projecte instal·lació elèctrica enllumenat exterior sector sant Cristòfol.
Aprovació Pla de seguretat i salut obra Arranjament zona verda barri del Roser.
Aprovació pla de seguretat i salut en el treball de l’obra Millores entorn del camp
de futbol municipal.
Concessió llicència obres a Jordi Rengel Páez per repàs façanes i paviment
exterior a l’edificació situada a Les Guixeres.
Concessió llicència activitat de magatzem material per a la construcció a la colònia
Herand a Fernaroma Construccions SL.
Concessió llicència obres per augmentar tancament finca situada al carrer Onze
de Setembre 10 a Manuel Gómez Gómez.
Concessió llicència obres a GAS NATURAL SDG SA per obertura rasa i instal·lació
canonada carrer Clavetàires.
Concessió llicència activitat magatzem de fusteria a la colònia Herand a Fusteria i
Decoració Adam 2000 SL.
Concessió llicència activitat magatzem de material elèctric a la colònia Herand a
Electricitat Guitart, SLL.
Concessió llicència obres a Departament Educació per rehabilitació forjats escola
Pirineu situat al carrer Coll i Bardolet 9.
Convocatòria Ple extraordinari el 12-06-09.
Jubilació parcial amb una jornada laboral efectiva del 15% del Sr. Ramon
Perearnau Dern.
Inici procediment contractació servei redacció projecte executiu 1a. fase piscina
municipal.
Contractació de la Sra. Montserrat Escobar Forcada amb caràcter de màxima
urgència amb contracte laboral indefinit de relleu a temps complet, per a
substitució del Sr. Ramon Perearnau Dern.
Aprovació expedient de contractació servei redacció projecte executiu 1a. fase
piscina municipal.
Llicència activitat explotació ramadera extensiva Mas Niubó.
Concessió llicència 1a. ocupació habitatge allotjament rural Mas La Riera.
Concessió llicència ambiental activitat allotjament turisme rural mas la Riera
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12.06.09

15.06.09

17.06.09

18.06.09

19.06.09

22.06.09

apartament 1 i espais comuns.
Devolució aval a la comunitat de propietaris de la Pl. Melcior Vaquer 7amb motiu
de les obres d’instal·lació d’un ascensor.
Adjudicació definitiva obra Projecte bàsic i executiu de cobriment de pista
multiusos sector barri de l’Estació.
Anul·lació de factura a l’empresa INDÚSTRIAS GAMMA SL i cancel·lació encàrrec.
Arxiu expedient protecció de la legalitat urbanística obres parcel·la 31 Vista Alegre
i concessió llicència obres a Esteve Palau Gumí.
Requeriment per subsanació sol·licitud llicència obres a M Carmen Pérez
Rodríguez.
Estimació reclamació error facturació 1r trimestre 2009 subministrament aigua a
Rosa Lacón Linares.
Ordre execució per neteja solar a l’av. Catalunya a Gurb Center.
Concessió nínxol núm. 1239, pis primer via Verge de Núria a Dolores Rodríguez
Navarro.
Proposta baixa padró habitants per caducitat de les inscripcions padronals.
Requeriment per neteja solar al carrer Prat, 9 a Pontarró, SL.
Acord de bonificació d’escombraries domiciliàries de les persones proposades per
la treballadora social.
Aprovació 4a. relació de liquidacions per denúncies municipals – multes- per
import de 300,50€.
Liquidació treballs per desperfectes ocasionats pel camió Man matrícula
8077CHW, conduit pel Sr. Francesc Viñas Vilarrasa, per import de 1.500,39€.
Liquidació treballs de desplaçament d’un fanal al carrer Batllia per petició del Sr.
Eudald Fajula Rovira, per import de 607,06€.
Aprovació padrons provisionals 2a cobrança 2009.
Requeriment per neteja de solar a l’avinguda sant Pere d’Aüira 40 i a l’avinguda
Barcelona 55 quin titular és el Sr. Ramon Tubau Soler.
Requeriment per neteja de solar a l’avinguda Barcelona 53 quin titular és la Sra.
Josefina Ribera López.
Concessió llicència obres a la Sra. M Carmen Pérez Rodríguez per substitució
sistema de depuració existent per dues plantes d’oxidació situades al càmping
Pirinenc.
Renúncia a l’ajut per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica per
no dur a terme el projecte objecte de l’ajut.
Incoació expedient multes coercitives
per incompliment ordre execució
arranjament estructura balcons carrer Freser 10 a Dolors Masats Vila.
Adjudicació provisional contracte consultoria i assistència tècnica per a la redacció
projecte executiu 1a. fase piscina municipal.
Autorització utilització sala centre cívic per celebrar una reunió al Sr. Jaume
Bassaganya Guitart.
Autorització utilització sala Diagonal a la Secció Sardanista de Campdevànol per
celebrar l’Aplec de la Sardana en cas de pluja.
Autorització utilització sala de Plens de l’Ajuntament als amics de la Processó de
Campdevànol.
Resolució sobre al·legació d’escombraries finca carrer Aurora 5 1 1.
Concessió llicència 1a. ocupació habitatge carrer Batllia 5 al Sr. Eudald Fajula
Rovira.
Concessió llicència obres al Sr. Enric Camprubí Casas per adequació de local situat
al carrer Diagonal 9 baixos.
Concessió llicència obres al Sr. Jordi Ballesteros Costa per reforç coberta i
rehabilitació interior edifici situat al carrer Reguer 20.
Concessió llicència obres a la Sra. Margarita Magnet Verdaguer per a substitució
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23.06.09

25.06.09
26.06.09
29.06.09
30.06.09
03.07.09

06.07.09

08.07.09
09.07.09
10.07.09
13.07.09
14.07.09

de fosa sèptica i arranjament fusta pallissa Mas Coromina.
Concessió llicència obres a la Sra. Ana Haro Muñoz per a reforma bany de
l’habitatge situat a la Pl. Estació 4 2 1.
Aprovació relació de factures febrer 2009.
Concessió llicència activitat centre naturopatia a la Pl. Mestre Mas 3 al Sr. Xevi
Guitart Castillo.
Concessió llicència ambiental activitat obrador per envasat de carn de boví al Sr.
Enric Camprubí Casas, amb emplaçament al carrer Diagonal, 9.
Concessió llicència primera ocupació de l’habitatge situat a la ctra. Vistalegre, 19,
al Sr. Jordi Hernando Linares.
Aprovació certificació 1 obra Millora entorn camp de futbol municipal.
Incoació expedient imposició multes coerciatives per incompliment ordre de
legalització activitat a Xada Eines del Ter, SL.
Aprovació factura treballs silvícoles FUNDACIÓ MAP.
Gratificacions i productivitat nòmina juny 2009.
Contractació de directora i monitors casal d’estiu.
Devolució ingressos indeguts corresponents al mes de juny.
Canvi nom nínxols núm. 742 i 504 a favor de Josep Picas Puigcercós.
Canvi nom nínxols núm. 319 i 324 a favor de Martí Viñas Camprubí.
Acceptació subvenció per import de 2.166,60€ amb destí a la implantació d’un
sistema integrat de gestió d’informació.
Aprovació pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “Cobriment pista
multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol.
Autorització instal·lació remolc xurreria a Rafael Garcia Ramos.
Ordre a la procuradora Rosa Sorribes Calle i a l’advocat de l’Ajuntament Tomas
Pou Viver, de no presentar escrit d’oposició al recurs de cassació interposat per la
Sra. Antònia Sellas Escalé.
Autorització ús privatiu pavelló municipal al CFS Campdevànol els dies 17, 18 i 19
de juliol per celebrar les jornades de futbol sala.
Ampliació termini aportació documentació tècnica per a legalització d’activitat a
Excavacions Lluís Icart, SL.
Aprovació certificació obra núm. 2 de l’obra Rehabilitació i reforma del cementiri
municipal.
Autorització utilització sala Auditori centre cívic pel dimarts 7 de juliol per celebrar
una reunió.
Aprovació certificació obra núm. 2 i última de l’obra Adequació equipament
infantil de parcs i jardins municipals.
Aprovació certificació obra núm. 1 de l’obra Construcció del nou dipòsit al sector
de Vistalegre a Campdevànol.
Devolució aval obres projecte urbanització del Castell a Ibersilva Servicios, SAU.
Adjudicació definitiva contracte consultoria i assistència tècnica per a la redacció
del projecte executiu 1a fase piscina municipal.
Devolució aval dipositat per Lluís Juanuix Guix amb motiu de les obres de
rehabilitació de l’habitatge unifamiliar situat a la Ctra. Gombrèn, 31.
Deixar sense efecte la Resolució de l’Alcaldia de 14.04.09 d’incautació parcial de
l’aval per defectes en les obres d’urbanització del Castell.
Acceptació subvenció per a Rehabilitació del Molí Gros per import de 25.000€.
Imposició multes coerciatives per incompliment ordre legalització activitat a Xada
Eines del Ter, SL.
Delegacions funcions secretaria intervenció per període vacacional a Montserrat
Borrull Fragoso.
Incoació expedient multes coerciatives per incompliment ordre d’execució per
tancament finca i rehabilitació coberta al carrer Hortes 5, a Herència i hereus
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15.07.09

16.07.09
17.07.09

20.07.09

21.07.09
22.07.09

23.07.09

germans Graugés Roma.
Acord exempció impost vehicles a Josefina Martínez Reche per disminució
reconeguda.
Aprovació pròrroga del contracte de manteniment informàtic amb la fundació
Televall.
Autorització de vacances al treballador de la brigada municipal Sr. Mohamed
Mohna.
Aprovació devolució i nova liquidació taxa d’escombraries comercials a nom de
Francisco Ibáñez Gómez.
Concessió nínxol núm. 1244 a de Maria Antònia Salamó Forn.
Designació membres tribunal qualificador proves selectives plaça d’administratiu a
Montserrat Borrull Fragoso i Montserrat Gil Casals.
Aprovació liquidacions per ocupació de la via pública, 3a relació 2009.
Acord exempció impost vehicles per disminució a M. Carmen Viñas Boatella.
Concessió bestreta de retribucions per import de 200€ al treballador Francisco
Teixidor Boada.
Modificació pressupost exercici 2009 per transferència de crèdit per augment de la
partida corresponent a les indemnitzacions del personal.
Autorització utilització sala Diagonal per celebrar sopar anual de l’agrupació del
grup municipal de CiU.
Concessió bestreta per import de 2.000€ al treballador Sebastián López Peinado.
Concessió llicència obres a la Sra. Mercè Cabañas Alabró per a repassar teulat de
l’habitatge situat al carrer Girona, 22.
Aprovació certificació d’obra núm. 1 de l’obra Redistribució de la planta baixa i
ampliació de la ràdio del centre cívic.
Autorització celebració festa major del barri de sant Llorenç el dia 9 d’agost al Sr.
Lluís Icart Pujol.
Autorització utilització sala polivalent centre cívic al Sr. Jordi Salamó per a
celebració reunió de l’agrupació de CiU el dia 21 de juliol.
Modificació pressupost exercici 2009 per transferència de crèdit, campanya
medioambiental.
Augment complement de destí al Sr. Eduard Roma Bardolet per equiparar-lo als
oficials de segona de la plantilla municipal.
Devolució aval a AMOROSET, SA de garantia constituïda amb motiu de les obres
de construcció de 3 habitatges unifamiliars.
Autorització transmissió llicència d’activitat de bar al carrer Prol. De la Gala, 12 a
favor del Sr. Manuel Viñuelas Navarro.
Concessió llicència obres al Sr. José Palomo Palomo per instal·lació d’electricitat a
l’edificació situada a la ctra. Gombrèn, km. 13.
Concessió llicència obres a Repsol Butano, SA per subministrament gas a
l’habitatge situat a l’Av. Sant Pere d’Aüira, 44.
Autorització instal·lació i utilització grua torre obres rehabilitació de volta i
substitució de coberta de l’edifici del Moli a Construccions Campdevànol 96, SL.
Concessió llicència obres per substitució de banyera per plat de dutxa al carrer
Gala 13 al Sr. Joan Escalé Portabella.
Concessió llicència obres per reparar façana de l’immoble situat al carrer de la
Fulla 1 al Sr. Ramon Casas Noguera.
Concessió llicència obres per substitució de 2 finestres a l’habitatge situat al
carrer Llevant 2 al Sr. Sergi Budó Muñoz.
Concessió llicència obres per reforma de local per activitat d’espai de dansa, situat
al carrer Prol. Gala 18 a la Sra. Maria Josep Helguera Garcia.
Aprovació liquidacions escombraries 2009.
Gratificacions i productivitat nòmina juliol 2009.
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El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE ACTES SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local celebrades en data 6 i 20 de maig, 4 i 17 de juny i 2 de juliol de
2009.
El Ple en queda assabentat.
4. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2010
Establert per l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig de 2009, el calendari oficial de
festes laborals per l’any 2010, procedeix proposar a l’Hble. Consellera de Treball de
la Generalitat de Catalunya, les dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, per
aquell any, d’acord amb el que disposa l’article 2 d’aquella Ordre.
Atès el que disposen l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut dels treballadors, i article 46 del RD
2001/83, de 28 de juliol,
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
PROPOSAR a l’Hble. Sra. Consellera de Treball les dues festes locals d’aquest
municipi de Campdevànol corresponents a l’any 2010 pels dies 20 i 21 de
setembre, dilluns i dimarts següents al tercer diumenge del mes, Festa Major de
Campdevànol.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
5. APROVACIÓ NOMENCLÀTOR PLAÇA
A petició de la Junta de la Secció Sardanista del Grup Excursionista Campdevànol,
l’Ajuntament proposa donar el nom de PLAÇA DE LA SARDANA a la plaça ubicada
davant l’edifici del Molí, en la cruïlla dels carrers Gala i Aurora d’aquest municipi;
Atès que no hi ha edificacions que es vegin afectades per la numeració i es tracta
d’uns espais públics;
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
1. Nomenar la plaça situada davant l’edifici el Molí, en la cruïlla dels carrers Gala i
Aurora d’aquest municipi, com PLAÇA DE LA SARDANA.
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2. Obrir un període d’informació pública de 30 dies per tal que es puguin presentar
suggeriments, propostes i al·legacions. Cas que no es presentin quedarà
aprovat definitivament el nomenclàtor.
3. Un cop ferm, trametre aquest acord a les administracions afectades per raó de
les seves competències a l’INE i al Cadastre.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
6. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR,
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT
Vist el Conveni signat entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació i l’Ajuntament de Campdevànol, per a l’adhesió a la Xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb
protecció Civil,
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
1. APROVAR el conveni signat entre l’Ajuntament de Campdevànol i el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per a l’adhesió a
la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya
per coordinació amb protecció Civil, tal i com està redactada.
2. COMUNICAR el present acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació, als efectes oportuns.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.

7. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROJECTE ACTUAL (ACTES UNIFICADES DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL) I APROVACIÓ CONVENI D’ADHESIÓ
El Ple la Diputació de Girona en data 20 de novembre de 2007 ha aprovat el
projecte ACTUAL, consistent en un sistema de tractament, consulta i utilització dels
continguts informatius de la documentació essencial dels municipis (actes de Ple i
de Junta de Govern Local) per mitjà d’Internet.
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Atès que en el mateix acord del Ple es va aprovar el conveni tipus de col·laboració a
subscriure amb els ajuntaments interessats.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1. Adherir-se al Projecte ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local),
consistent en un sistema de tractament, consulta i utilització dels continguts
informatius de la documentació essencial dels municipis (actes de Ple i de Junta
de Govern Local) per mitjà d’Internet.
2. Aprovar el conveni corresponent per formalitzar l’adhesió.
3. Facultar a l’alcaldessa presidenta per a la signatura del conveni d’adhesió al
projecte ACTUAL i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
present acord.
4. Comunicar el present acord a la Diputació de Girona.
L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
8. ACORD DE CONCESSIÓ BONIFICACIONS IMPOSTOS I TAXES PER
LLICÈNCIA OBRES DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
Vista la sol·licitud presentada pel director dels serveis Territorials a Girona del
Departament d’Educació de la Generalitat e Catalunya de bonificació de la quota
tributària prevista a l’article 5è. de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa per llicència
urbanística, amb motiu de la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de
rehabilitació de forjats del CEIP “Pirineu” situat al carrer Coll i Bardolet núm. 9
d’aquest municipi, segons exp. núm. 6.7/1-53/09.
Atès que en aquest cas concorren les circumstàncies previstes a l’ordenança, per la
utilitat pública i social de l’obra, i ateses les finalitats d’utilitat pública i interès
general que suposa l’execució d’aquesta obra.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Declarar les obres de rehabilitació de forjats del CEIP “Pirineu” situat al
carrer Coll i Bardolet núm. 9 d’aquest municipi d’especial interès i utilitat municipal
en atenció a les circumstàncies socials i d’utilitat pública que hi concorren.
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Segon.- Concedir la bonificació del 95% dels impostos i taxes abans assenyalats
aplicables a l’esmentada obra.
L’alcaldessa dona la paraula al regidor Sr. Ferran Martínez qui explica la proposta.
La Sra. Portabella demana que es faci alguna gestió per tal que les obres comencin
aviat.
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
9. DONAR COMPTE DE LES AL·LEGACIONS PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA 2010
Es dona compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 14 de juliol
de 2009 següent:
“...”
PROPOSTA AL·LEGACIONS PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
2010
Vist l’edicte de 2 de juny de 2009, pel qual es sotmet a informació pública la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, i la planificació de
les anualitats 2011 i 2012.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- FORMULAR les següents al·legacions al Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2010:
- Piscina municipal: increment de subvenció i canvi anualitat pel 2010.
- Millores a l’enllumenat públic per a estalvi i eficiència energètica: actualització de
pressupost
- Instal·lació telecontrol i sensors al sistema d’abastament d’aigua de Campdevànol
i adequació del Decret 140/2003: sol·licitud d’inclusió anualitat 2010 de l’actuació
ja sol·licitada en la demanda quinquenni 2008-2012 i no subvencionada.
- Millora paisatgística de l’espai públic urbà anomenat vorera de l’Av. Barcelona (La
Farga): sol·licitud d’inclusió anualitat 2011 de l’actuació ja sol·licitada en la
demanda quinquenni 2008-2012 i no subvencionada.
- Construcció nou dipòsit al sector de Vista Alegre a Campdevànol: canvi anualitat
pel 2010, actualització pressupost i modificació del títol.
Segon.- FORMULAR sol·licitud de subvenció per les noves actuacions que tot seguit
es detallen:
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Actuació

Anualitat

Pressupost

Projecte de millores i reparació
del
ferm
de
carrers
a
Campdevànol
Adequació de l’accés al barri
del Castell de Campdevànol

2010

46.868,20.-€

2010

73.913,20.-€

Sol·licitud
PUOSC
32.807,74.€
51.739,24.€

Tercer.- FACULTAR a la Sra. Alcaldessa, Núria López i Rodríguez, per la
formalització de la sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
Quart.- Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinària que es
celebri.
“...”
L’alcaldessa explica la proposta
El Sr. Salamó comenta que no troba encertat avançar l’obra de la piscina en la
situació actual. Fora millor pel 2012. Tot i així veuen bé fer la piscina.
L’alcaldessa respon que CIU no vol fer la piscina però volia fer una plaça coberta
molt més cara.
Totes les obres es poden assumir si hi ha el finançament adient per fer-les. Ara
tenim un projecte que ens ha de permetre poder demanar més ajuts per tira-ho
endavant.
La piscina és una demanda del poble de Campdevànol i està previst que es faci per
fases sempre que sigui viable i tinguem el finançament suficient.
El Sr. Salamó demana el cost total de l’obra.
L’alcaldessa explica que la redacció del projecte ens costa 18.800 € més IVA. La
primera fase que és l’edifici de l’escorxador puja prop de mig milió d’euros.
Esperem comptar amb finançament del PUOSC, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, d’Esports de la Generalitat de Catalunya i de la
Diputació de Girona.
La segona fase es calcula al voltant de dos-cents mil euros.
El projecte es centra en la rehabilitació de l’actual edifici de l’Escorxador i es basa
en la possibilitat de rehabilitar-lo, recuperant l’estructura i imatge exterior
originaria. Aquest equipament ha de donar peu a diferents espais: una sala
polivalent, un local per a reunions, un bar, una recepció, lavabos i els vestidors. Per
encabir els vestidors i la sala per al socorrista i magatzem s’ha de comptar amb uns
nous espais que es diferenciaran a través d’una imatge més moderna.
Es preveu la col·locació de plaques solars per esclafar l’aigua de dutxes i piscina i
s’incorporen sistemes d’aïllament total de l’edifici.
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En el projecte també es tenen en compte els costos de construcció de l’espai on ha
d’anar la maquinària de la piscina, però es deixa per una segona fase el càlcul
exacte d’aquest elements exteriors ja que caldrà la intervenció d’una empresa
especialitzada.
El Sr. Salamó diu que és un cost que en la situació actual no és convenient.
El Ple en queda assabentat
10. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA
REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ
O UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS.
L’alcaldessa explica que ha quedat aprovada definitivament i ha entrat en vigor.
El Ple en queda assabentat
11. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ
ORDENANÇA REGULADORA DE LA RETOLACIÓ DE CARRERS I NUMERACIÓ
D’EDIFICIS.
L’alcaldessa explica que ha quedat aprovada definitivament i ha entrat en vigor.
El Ple en queda assabentat
12. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DE LA FMC PER LA QUAL
S’ACORDA SOL·LICITAR EL PREMI NOBEL DE LA PAU 2010 PER LA
FUNDACIÓ VICENTE FERRER
Vista la Resolució de la Federació de Municipis de Catalunya, per la qual s’acorda
sol·licitar el Premi Nobel de la Pau 2010 per a la Fundació Vicente Ferrer, en
reconeixement de la tasca que Vicente Ferrer va dur a terme en vida per millorar
les condicions de vida de les persones més desfavorides de l’Índia, treballant també
pel progrés dels seus pobles.
Atès que després de la seva mort, la Fundació Vicente Ferrer és el llegat que dóna
testimoni de la seva obra i que garanteix un futur i una continuïtat per seguir amb
la feina empresa.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD:
1. DONAR SUPORT en tots els seus extrems a la Resolució de la Federació de
Municipis de Catalunya, per la qual s’acorda sol·licitar el Premi Nobel de la Pau
2010 per a la Fundació Vicente Ferrer.
2. COMUNICAR aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
L’alcaldessa explica la proposta
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El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
13. MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER PROMOURE LA INSTAURACIÓ
DEL DIA DE L’ESPORT A EUROPA
La Federació Municipis de Catalunya considera que l’esport és una eina d’integració
educació i participació, una eina motivadora, una activitat que transmet importants
valors col·lectius i un factor de cohesió social i de creació d’hàbits saludables.
La Federació Municipis de Catalunya constata la creixent importància de l’esport en
la nostra societat, tant sigui l’esport de base com l’amateur i el professional, i el
considera un índex de referència indispensable per mesurar la qualitat de vida de la
nostra societat.
Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona organitza anualment la Festa de
l’Esport, esdeveniment que se celebra el primer cap de setmana del mes de juny.
Aquesta festa compta amb la cooperació dels ajuntaments de la província,
l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Barcelona, així com del teixit
associatiu esportiu del territori de la província de Barcelona. Alhora, la Festa de
l’Esport, que té un caràcter recreatiu i popular i que adapta les activitats al nivell
físic dels col·lectius participants, està oberta a la participació de tothom.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern en sessió del 30 d’octubre
de 2008, va aprovar un protocol de col·laboració per a la Difusió de la Festa de
l’Esport i l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa.
La Federació de Municipis de Catalunya, mitjançant el seu Comitè Executiu reunit
en data 13 de febrer de 2009, va aprovar una moció que té per objecte adherir-se
al Protocol de col·laboració aprovat per la Diputació de Barcelona i assumir el
compromís de difondre aquesta iniciativa a tots els municipis adherits a aquesta
federació.
L’Ajuntament de Campdevànol declara que comparteix plenament els principis dels
valors de l’esport, la necessitat de continuar difonent la pràctica esportiva entre la
ciutadania i la importància d’assolir a Europa un reconeixement institucional unitari
de l’esport.
És per tot això que al Ple de la Corporació es proposa l’adopció de l’ACORD
següent:
1. Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a
Europa.
2. Traslladar aquest acord a la Federació Municipis de Catalunya i al Parlament
Europeu.
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L’alcaldessa explica la proposta
El Ple acorda APROVAR la proposta per unanimitat dels onze membres
assistents que de fet i de Dret formen la Corporació.
14. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
No n’hi ha.
15. INFORMACIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN
L’alcaldessa dona la paraula als diferents regidors de cada àrea municipal per tal
que expliquin les gestions realitzades des del darrer Ple.
Ferran Martínez
Educació:
Un cop finalitzades les inscripcions de la Llar d’Infant del Barrufet el resultat és que
a P0 s’ha ocupat 6 de les 8 places existents.
A P1 hi ha dues classes de 15 alumnes, tots són del poble. S’ha de contractar un
suport per poder superar el número màxim de 13 nens per classe
A P2 tenim dues classes de 20 nens cadascuna. S’han ocupat amb 15 i 14 nens
respectivament a cada classe.
S’ha de remarcar que tots els nens de Campdevànol tenen plaça assegurada.
Medi Ambient:
Al mes de juny es va fer la Campanya Ambiental.
Es van repartir 1500 estalviadors d’aigua de manera gratuïta a totes les llars del
poble
Els educadors van passar per les cases i van arribar a instal·lar els aparells a la
gent gran que tenia problemes per fer-ho.
Aquesta inversió està valorada en 9.500 € que ens ha atorgat l’ACA al 100%
La resta de la campanya ens ha costat 1.244 € subvencionada al 60% per la
Diputació de Girona.
El Sr. Manso comenta que alguns actes tenien poca assistència
El Sr. Martínez respon que alguns actes van coincidir amb altres esdeveniments i
tampoc és que els temes mediambientals tingui molta acollida.
La Campanya volia corregir la poca recollida selectiva que fem a Campdevànol i en
aquesta línia seguirem insistint.
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Eva Martínez
Cultura, festes i joventut
Remarca els actes de la Diada de Sant Joan i la Flama del Canigó. Agraeix els
participants la seva col·laboració. Sobretot pel que fa la vidriera que van fer els
col·laboradors del patronat a la Sala del Molí i va donar molt de joc a diferents
entitats de la població.
El Campdevandali enguany es va dedicar al circ dins del catàleg d’Arts Escèniques.
S’ha canviat la ubicació per concentrar les activitats a la Pl. la Mainada.
Vol agrair la important col·laboració de dels veïns què garanteix la continuïtat de
l’esdeveniment.
El Casalet de la colònies de 2009 ha durat cinc setmanes. Ha hagut una assistència
del 90% per la qual cosa els monitors estan molt satisfets (es demostra l’interès i la
qualitat de les activitats).
Vol recordar que enguany es celebra el 20è. Aniversari de l’Agermanament amb
Valldemosa. Farem una diada d’agermanament amb intercanvi de nens i fent ús de
les noves tecnologies.
El Sr. Serrador comenta que el Campodavandali va tenir una bona organització i
molta participació.
Però val a dir que la finalitat del Campodavandali no era el circ: es feia referència a
que el poble es vestia de l’època del vàndals. Això no lliga amb el circ i li sap greu
que es canviïn les coses.
La Sra. Martínez respon que la gent confonia el vàndals amb temes medievals que
ja es fan en altres pobles i viles i s’ha de donar singularitat a la festa.
El Sr. Serrador diu que la idea era que fos la gent del poble qui actués al
Campodavandali, no pas que vingui gent de fora a fer actuacions.
La Sra. Martínez diu que les associacions del poble hi ha participat.
El Sr. Manso comenta que es volia atreure gent de fora per promocionar el turisme.
L’aporta del Campdevandali no era de tema medieval sinó de vàndals. L’actuació
que s’ha fet no ha aportat gent de fora.
La Sra. Martínez respon que s’ha introduït el circ per tal de diversificar i atreure
gent de fora del poble. I sí que hi havia molta gent de fora perquè en definitiva
obrir portes no tanca res.
Ramon Perearnau:
Salut
S’ha dut a terme activitats dins del programa PAFES amb el Consell de l’Esport.
Es tracta de promocionar l’esport a Campdevànol i alhora donar a conèixer llocs
emblemàtics.
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S’ha adreçat a malalts crònics per tal d’evitar la vida sedentària.
S’han creat rutes de salut.
L’actuació ens ha sortit gratuïta i els fulletons explicatius ens venen subvencionats
al 90%.
S’ha prestat un nou Servei d’Orientació Familiar un dia setmanal al Centre Cívic i
atenció les 24 hores, destinat a pares amb fills fins 16 anys.
La Diputació de Girona ha creat el Dipsalut que ofereix un Catàleg de Serveis als
ajuntaments relacionats amb temes sanitaris. Ofereixen fins a vint serveis als quals
ens podem acollir fins a finals d’octubre.
S’ofereixen serveis de control de plagues, control d’establiments públics, subvenció
d’adquisició d’equipaments esportius (90% del cost dels aparells del parc de
psicomotricitat i pista americana), assessorament als joves en temes de Salut,
cursos, xerrades, atenció psicològica en cas de sinistres...
Convida el grup de la oposició a fer propostes sobre els serveis que es poden
demanar.
També ens faran un estudi de les instal·lacions públiques municipals i formaran una
xarxa d’agents de salut per informar la població de tems referents a la Salut.
Esports:
S’ha fet la 2a. Jornada de l’Esport concentrada a cal Ribalaigua.
Ha sigut un èxit de participació amb 101 nens (l’any passat eren 64).
S’ha d’agrair a les entitats del poble el seu esforç i dedicació en l’activitat.
També es va fer la 24ena. Cursa del Comte Arnau el passat dissabte a la tarda.
Van participar un total de 164 atletes amb rècord de participació.
Es va fer un sopar popular al pavelló que també va comptar amb 61 comensals de
pagament a part dels atletes que ja pagaven la quota d’inscripció.
La Sra. Portabella demana per les queixes dels veïns pels sorolls de la pista
d’eskate i les pilotes de futbol que entren al pati dels veïns. Demana una reunió
amb els veïns per trobar una solució.
L’alcaldessa explica que hem fet mesuraments dels sorolls i només en moments
puntuals i mesurat des del carrer es superen els llindars permesos.
Pel que fa les pilotes en posaran unes balles de 6-8 metres d’alçada
Pel soroll es col·locaran panells d’insonoritació. Però són molt cars i ens cal
finançament.
Tot això s’ha de fer perquè la obligació de l’Ajuntament és vetllar per la qualitat de
vida dels veïns.
El Sr. Salamó diu que els panells han de complir normativa i han de funcionar.
L’alcaldessa explica que s’ha de garantir l’entesa entre els veïns i els usuaris de les
instal·lacions.
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Joan Rivera
Obres:
Explica que les obres del FEIL continuen i ja han acabat les del camí Ral i les de
Parcs i jardins.
La Brigada ha actuat en diferents àmbits:
- Obres als edificis municipals (com ara escola)
- Neteja de fonts.
- Una escomesa perquè l’Aigua arribi directe a l’escola
- S’ha arranjat el teulat del Coll i Bardolet
- A Vista Alegre s’han fet actuacions en el clavegueram.
- Enllumenat públic en diversos punt com el C/ Sant Amant.
- Neteja de la Font dels Donants
- Arranjament de voreres i forats.
- Camí Ral: baranes de fusta
- S’han soldat les balles metàl·liques a la pista del Roser i s’han col·locat les
fustes al perímetre de la pista.
- Millora de la senyalització inadequada
- Retirada del dispensador de bosses per gossos que estava obsolet.
- Jardineria: arbres del cementiri, neteja de la via del tren, recol·locació
d’arbustos decoratius.
Roser Caballero
En les rutes dels Senders s’han canviat els vailets d’alguns camins per passos
d’home amb un ajut de la Fundació la Caixa.
Hem rebut un ajut del SOC per dos educadors Ambientals per vigilar i controlar les
zones d’interès ambiental. També netejaran d’arbustos i recolliran escombraries.
L’objectiu és el foment de les bones conductes i el respecte a la Natura.
Ens venen subvencionats al 100 % durant tres mesos.
El Sr. Salamó demana pels permisos anuals per neteja de lleres. També convindria
una actuació al Torrent de la Cabana que està molt massificat i ple de deixalles. És
bo potenciar les basses però s’haurien de posar els contenidors més a prop.
L’alcaldessa respon que en total el SOC ens financia 4 treballadors per actuar a les
zones d’interès naturals i a les lleres dels rius. L’ideal fora que els haguessin tingut
a partir del juliol perquè la Ruta de la Transhumància ha provocat el pas de molts
vehicles.
D’alta banda, si la gent es comportés amb civisme seria el millor pel municipi, però
sinó és quan resulta necessari l’actuació dels educadors.
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El Sr. Serrador comenta que s’ha de conscienciar la gent que si no es comporten
haurem d’acabar tancant els accessos amb vehicles.
INFORMACIÓ D’ALCALDIA
En relació als Decrets:
- Darrerament, encara que sembli contradictori, s’estan atorgant més llicències
d’obra que mai.
- S’ha requerit als titulars de les propietats que són solars del municipi i sobre tot
del barri del Roser o de l’Arc de Sant Matí per tal que tanquin i netegin els
solars. Els requeriments es van iniciar al maig i actualment ja estem en la fase
d’imposició de multes coercitives. Com alternativa, també s’ofereix als titulars i,
per això, se’ls va convocar a que l’Ajuntament els pugui netejar el solar a través
de l’empresa de jardineria prèvia signatura d’un conveni segons els quals els
titulars es fan càrrec dels costos. Els que no donin resposta als requeriment ni
atenguin l’oferta de l’Ajuntament seran sancionats, i es procedirà a l’execució
subsidiària, que vol dir que l’Ajuntament neteja i tanca i els propietaris paguen.
- Han començat les obres de rehabilitació del vestíbul i de la teulada de l’Edifici el
Molí, per realitzar aquesta actuació l’Ajuntament ja va preveure la corresponent
partida i a més ha rebut una subvenció.
En relació als acords de la Junta de Govern Local:
- S’han adjudicat les obres “Cobriment de la pista multiusos del Barri de l’Estació
de Campdevànol”.
Les obres de la Plaça coberta del Barri de l’Estació van començar durant la primera
setmana del mes de juliol, alhora que es col·locava la nova pista esportiva de la
zona multiesports del C/ Onze de Setembre.
L’obra de la Plaça coberta del Barri de l’Estació està valorada en 304.296,44 €, i fou
adjudicada per 276.295,44€ a JOPRADA, SL, empresa campdevanolenca que va fer
la millor oferta i que també assumirà el cost de la nova pista esportiva que s’ha
instal·lat a la zona multiesports (42.891 €).
Per realitzar aquesta inversió l’Ajuntament de Campdevànol ha aconseguit diverses
subvencions de la Generalitat de Catalunya, de manera que el poble només haurà
d’assumir el 5% del cost de l’obra (14.129,75 €).
Pel que fa a l’execució de l’actuació, està previst que les obres es realitzin en dues
etapes per tal de compaginar-les amb la celebració de la festa que anualment
organitza l’Associació de Veïns del Barri de l’Estació el darrer cap de setmana
d’agost. Durant la primera part es construirà la solera de la plaça i en la segona,
que es durà a terme a partir del mes de setembre, consistirà en la col·locació de la
coberta.
Quadre de finançament:
Pressupost segons projecte
Cost d’adjudicació
Subvencions aconseguides:

304.296,44 €
276.295,44 €
Pla Únic d’Obres i Serveis

203.165,69 €
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Política Territorial i Obres Públiques
Cost per l’Ajuntament
Millores aconseguides:

59.000,00 €
14.129,75 €

Baixa en l’adjudicació
28.001,00 €
Adquisició nova pista esportiva
42.891,00 €
- S’han adjudicat també les obres del “Projecte d’arranjament de la Zona Verda
del barri del Roser”.
Pressupost segons projecte
130.393,96 €
Cost d’adjudicació
100.393,98 €
Subvencions aconseguides:
Diputació de Girona
90.000,00 €
Cost per l’Ajuntament
10.393,98 €
-

S’han atorgat les subvencions corresponent als 100% de la quota de la llar
d’infants a les famílies que complien els requisits socioeconòmics que estableix
el Departament d’Educació i que ell mateix subvenciona.
- Dins del programa PEMO que està gestionat per Ripollès Desenvolupament a
través de les línies de subvencions del SOC de 4 comarques, s’ha signat conveni
i una veïna de Campdevànol que ha realitzar el programa rebent formació per a
la reinserció laboral ha fet les pràctiques a la Llar d’infants de Campdevànol.
- També s’han adjudicat els aprofitaments forestals per a fer rentables els monts
comunals del municipi.
- S’ha adjudicat el contracte de Consultoria i Assistència tècnica per a la redacció
del projecte Piscina Municipal, 1a fase al Sr. Jordi Planadecursach i Mir, qui va
fer la millor oferta entre les 4 presentades.
- S’ha renunciat a la subvenció de 6.600 € per al projecte del compostadors, ja
que s’ha comprovat que els sistema no funciona de fora comunitària i es creu
convenient per tant no comprar més compostadors comunitaris. En aquest
sentit, també s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament havia de gastar 10.200,
és a dir 4.000€ més.
- S’ha prorrogat el contracte de manteniment del sistema informàtic amb
Televall. Val a dir que durant l’any en curs s’ha fet un ús més ampli dels serveis
contractats sense que facturessin res de més i amés han mantingut el preu.
- S’han pres mesures de control de la despesa, entre altres s’intenta implicar als
treballadors en l’estalvi despeses corrents per això s’ha fet unes cartes per
conscienciar de la situació, alhora que s’ha restringit la realització d’hores
extres.
- També s’ha començat a canalitzar la despesa de productes de neteja per ser
més eficients.
- Finalment, hi ha una tècnica de l’Ajuntament a qui se li ca encomanar el control
de la despesa en telefonia fixa i mòbil des de l’any 2008:
Així podem dir que la primera actuació l’any 2008 es va reduir la facturació en 375
€/mes (de 1.414 € a 1.038 €). El mes de març de 2009 vam cobrar la regularització
de la facturació de 2008 per import de 2.835 € que ens van retornar. Enguany s’ha
renegociat la contractació i a partir del setembre de 2009 serà de 668 €/mes més
IVA que suposa un estalvi de 226,90 €/mes més IVA. El cost de la telefonia mòbil
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és de 320 €/mes que pels 9 mòbils contractats suposa 35 €/mes (al mes de juny
aquest cost ha sigut de 33 €)
-

Subvencions:

S’ha demanat un total de 9 subvencions a la Diputació de Girona (1) i la Generalitat
(8).
A la Diputació de Girona:
CONVOCATÒRIA
Subvenció equipaments esportius

A la Generalitat de Catalunya:
CONVOCATÒRIA
Dinamització territorial
Plans ocupació
Manteniment vies afectades per
nevades 2009/2010
Gestió forestal sostenible
Millora paisatgística avingudes
arbrades
Extraordinària urbanisme
Elaboració, revisió i implantació
de plans de protecció civil
Redacció planejament urbanístic

ACTUACIÓ
Construcció pista skate

ACTUACIÓ
Construcció piscina municipal
Contractació: 2 educadors ambientals, 2
educadors llar d’infants, 1 auxiliar
administratiu, 3 peons i 1 oficial 2a.
Neteja vies afectades per les nevades
Podes, estassades i aclarides de millora
Projecte millora paisatgística vorera Av.
Barcelona (La Farga)
Construcció dipòsit Vistalegre
Redacció i revisió del plans de protecció civil
Modificació ordenació urbanística cal
Ribalaigua i estudi d’inundabilitat

IMP SOL
30.000,00 €

IMP SOL
399.999,00 €
96.801,83 €
4.263,75 €
12.155,00 €
142.551,30 €
50.000 €
6.000,00 €
42.947,52 €

De moments ens han concedit:
Diputació de Girona:
Convocatòria del Pla a l'Acció
Pla de monuments
Mobiliari i equipament cultural
Fons de cooperació cultural local
Noves tecnologies
Obres de competència municipal
Redacció estudis habitatge

Generalitat de Catalunya:
Subvenció Consell Català de
l'Esport

Campanya mediambiental
Reformes edifici Molí
Mobiliari i equipament cultural
Activitats culturals
Renovació software personal administratiu
Renovació enllumenat pavelló Esports Mercè
Guix
Estudi d'habitatge municipi de Campdevànol

Activitats esportives 2009 (Cursa-JornadesNatació infantil)

8.844,00
25.000,00
1.400,00
9.324,78
2.166,60

€
€
€
€
€

9.000,00 €
5.000,00 €

1.008,00 €
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Plans ocupació
Actuacions d’abastament el alta
Dinamització econòmica

Contractació: 2 educadors ambientals, 2
educadors llar d’infants, 1 auxiliar
administratiu, 3 peons i 1 oficial 2a.
Instal·lació de sensors i telecontrol al sistema
d’abastament de Campdevànol i la seva
adequació al RD 140/2003
Abastament aigua polígon Niubó

71.300,72 €
17.539,66 €
10.000 €

El Sr. Ramon Perearnau demana intervenir per fer constar que dissabte passat es
va fer la jornada de bàsquet.
La Sra. Portabella comenta que no es va fer gaire difusió.
El Sr. Ramon Perearnau respon que és cert perquè fins la setmana abans no es
tenir confirmació de la celebració.

16. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
La Sra. Portabella explica que el seu grup ha rebut una resposta des del Congrés
dels diputats de Madrid sobre el finançament de la Via Verda. Diuen que no es farà.
L’alcaldessa comenta que hi ha hagut problemes amb l’ACA però que ja es va
proposar una alternativa per construir una passera sobre el riu, també considera
que la resposta verbal a Congrés dels Diputats no té tanta força com una resolució i
per tant donaran còpia de la pregunta al Consorci Vies Verdes, que són els
responsables de l’obra.
El Sr. Salamó demana com estan els permisos anuals de neteja de lleres dels rius.
Pel canvi del PUOSC del Centre Cívic per la piscina. Per la granja de porcs i per les
reunions de la Comissió de Seguiment del POUM.
L’alcaldessa respon que l’equipi redactor ha traslladat als veïns les decisions de la
Comissió de Seguiment tal i com vam quedar a la darrera sessió de la Comissió.
Demana disculpes al Sr. Salamó per no haver-li fet arribar una còpia, que tampoc
tenen la resta de membres de la Comissió.
Pel que fa la granja hem d’espera al dia 12 que acaba el termini. Es va fer una
reunió amb al DARP i el propietari per agilitar la desocupació de la granja. Si el
propietari no compleix s’haurà d’executar per l’Ajuntament.
L’obra del Centre Cívic es plantajava amb un projecte inicial més ambiciós. Degut al
finançament obtingut es redueix per donar utilitat a l’espai del Dispensari i
s’aprofita el Fons de l’Estat (FEIL) que finança el 100%. Una segona part es pot fer
més endavant, però de moment no tenim finançament.
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Pel que fa la neteja de rius. L’ACA farà una actuació directa al setembre des del
pont de la Ctra. de Gombrèn fins a Molinou.
El Sr. Martínez aprofita per comentar que el 22 d’agost es farà una jornada de
neteja dels rius amb voluntaris. Es farà una trobada a can Branques per iniciar la
jornada.
El Sr. Serrador demana que l’Ajuntament treballi de valent per millorar la proposta
a presentar a la Llei de Barris pel 2010. És una bona proposta que no es pot deixar
aparcada. S’ha de tornar a demanar ja que no ens l’han donada pel 2009.
També demana per les actes del Patronat que només hi ha la de constitució.
L’alcaldessa respon que tornarem a demanar la Llei de Barris prevista per a
principis del 2010.
Algunes actuacions previstes a la Llei de Barris les farem igualment amb altres
ajuts, com del Servei d’Ocupació per temes de caràcter social, o la urbanització de
la parcel·la de cal Ribalaigua per les noves Escoles.
La Sra. Eva Martínez respon al Sr. Serrador que repassarà les actes del Patronat.
El Sr. Manso demana la paraula per llegir un escrit que porta preparat relacionat
amb el tema del transfuguisme a l’Ajuntament:
“...”

Els darrers aconteixaments ocorreguts en matèria de transfuguisme en aquest consistori, mereixen
necessàriament algunes valoracions, aclariments i consideracions per part d’aquest Grup Municipal,
això és el què ens disposem a fer en aquesta primera intervenció en el torn de precs i preguntes.
El Comitè d’Experts de la Comissió de Seguiment del Pacte contra el Transfuguisme mitjançant
Resolució 4/2009 de 11 de maig, el ponent de la qual fou Adolf Barceló, afirma sense vacil·lacions i
amb absoluta claredat que “Fragment subratllat al document 1”. Aquestes valoracions portades a
terme per un comitè d’alts juristes no deixen marge al dubte, més enllà de les manipulacions, de les
mentides i de les insinuacions, que més endavant rebatrem, a ningú li queda ja el menor dubte que
la Sra. Núria López, el Sr. Ferran Martínez i la resta de regidors de l’equip de govern, avui, demà i
sempre seran considerats com a trànsfugues.
Constatada aquesta realitat inalterable, inesborrable, que ningú podrà modificar o ocultar per més
que vulgui, és hora de recordar als oients, als mitjans de premsa i als campdevanolencs que s’han
acostat avui al ple de la corporació, algunes de les mentides, tergiversacions i manipulacions que
hem aguantat en els darrers anys, sobre les quals algú, algun dia haurà de donar explicacions, no es
pot jugar un dia i amagar la pilota l’altra.
En data de 27 de gener del 2006, la Sra. Núria López, avui alcaldessa de Campdevànol, publicà un
article vergonyós, insultant i impropi d’algú que dia rere dia, pretén amb més desgràcia que encert,
representar a tots els campdevanolencs. L’article afirmava “Fragment subratllat al text 2”. Aquestes
expressions, contrasten obertament amb les afirmacions aparegudes en els últims dies en una
verdadera multitud de mitjans, posem-ne alguns exemples:
• Primer, l’article titulat Transfuguisme o personalisme, publicat al Ripollès i a altres mitjans
en data de 16 de juliol, “Fragment escrit número 3”. En aquest escrit, l’Alcaldessa de
Campdevànol es dedica a fer allò que ens ha demostrat que sap fer tan bé, manipular la
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informació al seu gust i conveniència (ha de saber però que com tot a la vida, la
manipulació també té uns límits). Com gosava comparar fa tres anys un trànsfuga amb un
violador, i ara afirmar sense que li tremoli la veu, que la Comissió d’Experts pren les
decisions des de la distància, de des de Madrid, que no tenen credibilitat i que no l’han
cridat per tal que es pogués explicar? (L’alcaldessa hauria de saber que la Comissió mai
dóna audiència als afectats, per alguna cosa el PSOE té un representant en aquest òrgan
per defensar els interessos dels seus alcaldes, lògicament si primer aquests darrers mostren
algun interès. La seva conducta, lluny del que repeteix constantment no genera estabilitat
(o és que potser es pensa que de tant repatir-ho l’aconseguirà?), recordi i no ho oblidi mai,
que el seu govern suposa la violació més flagrant de l’expressió de la democràcia i de la
voluntat ciutadana, si decideix pactar amb un trànsfuga l’únic que li demanen és que tingui
la decència d’admetre-ho).
• Segon, les declaracions efectuades al mitjà digital, Ripollès.info en la que afirmava sense
remordiments que “Fragment document 4”. Ara pretén canviar el pacte perquè vulnera
l’autonomia de les persones, després d’haver-lo invocat cada dia dels darrers tres anys,
sortosament aquests pactes trascendeixen en el temps i no són per utilitzar i llençar.
• Tercer, en el diari el 9 nou de 10 de juliol, porta a terme unes declaracions que deixen atònit
a qualsevol lector “Fragment document 5”, segons vostè aquest no és un cas de
transfuguisme perquè si barregen assumptes personals, expliquim algun cas de
transfuguisme en el que no s’hi barregin assumptes personals, una prova més de la
manipulació descarada que pretén emprar cada dia d’aquesta legislatura. Explica també
que el seu prinicipal interès és a dir d’avui Campdevànol, ens permetrà que discrepem, a
dia d’avui a ningú se li escapa, que les seves aspiracions no acaben en aquesta cadira de la
sala de plens.
No ajuden gaire tampoc les afirmacions del PSC a les Comarques Gironines, m’abstindré de fer cap
valoració sobre el suport incondicional mostrat en els darrers dies, prengui nota només de les
valoracions efectuades pel Diari de Girona, en la seva edició del passat dia 9 de Juliol “Fragment
document 6”. Sap que passa Sra. López, que quan es menteix tant, quan es manipula tant, quan es
pretén mantenir al càrrec a costa de qui i del què sigui, ni els del seu propi partit, estant en
condicions reals i materials, de defensar-la preferint callar no fos cas que els mals de Campdevànol i
que afecten inevitablement a la seva carrera política, s’escampin cap a Girona.
Incroguent i increíble ha estat també el posicionament del Sr. Ferran Martínez, després de dedicarse els darrers dos anys de la passada legislatura a criticar al Sr. Serrador per haver pactat amb una
trànsfuga; recordin per exemple aquelles declaracions en que qualificava la moció de censura
d’expressió de l’antidemocràcia , ara no només repeteix l’operació, sinó que a més titlla sense
remordiments a CiU d’hipòcrita, acceptarem moltes lliçons de vostè Sr. Martínez, però tingui el
seny vist el que s’ha dedicat a fer aquests darrers anys de no parlar-nos d’hipocrèsia: no hi ha res
més hipòcrita que criticar el transfuguisme, i al cap d’uns anys, tenir el poc seny i la immoralitat de
sortir a defensar-lo. No és curós donar lliçons de moralitat després del que ha fet, més li valdria
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callar i acceptar les conseqüències del seu espectacular canvi d’interpretació sobre el Pacte. Quan
ens haguem aplicat la missiva que reflecteix al final del seu article publicat al Ripollès, ahir 30 de
juliol, en el que afirma “Fragment document 7”, llavors si li sembla bé estarem tots en condicions
de donar-nos lliçons morals, mentrestant abstinguis de fer més mal al seu partit.
Pregunta-li Sr. Martínez, al Sr. Guillot i al Sr. Pérez Moya que en pensen de la situació a
Campdevànol, després que batallaren durant setmanes per aconseguir expulsar els regidors de CIU
de Campdevànol del partit.
Si la posició de la Sra. Alcaldessa resulta sorprenent, la del Sr. Martínez increíble, la del Sr.
Perearnau resulta absolutament surrealista, no oblidi que la situació de transfuguisme la generà
vostè, manipulamt la voluntat ciutadana per canviar majories, tal i com afirma el Comitè d’Experts,
com a mínim tingui la humilitat de no repetir una entrevista com la que concedí el passat 16 de
juliol, no hi ha res més trist que perdre la dignitat d’aquesta manera, en política estem per defensar
interessos dels nostres ciutadans ! Recordin per exemple algunes afirmacions que vostè portava a
terme.
Vist tot plegat, podem arribar a la conclusió que en aquest Ajuntament ningú es responsabilitza
d’aquesta acció, ningú en vol saber res, i la millor manera de afegir fum al cas, és criticar a
Convergència i Unió. Permeti-nos ara que fem algunes reflexions en relació a la moció de censura
portada a terme fa tres anys que ajudaran a clarificar-ne les diferències:
•

•

D’entrada, Sra. López, Sr Martínez recordim algun article, algunes declaracions, algunes
afirmacions d’algun regidor del meu Grup Municipal des de l’inici de la lesgilatura en la que
es critiqui el Pacte amb un trànsfuga, cap, amb aquest tema li puc ben garantir que hem set
curosos, ara bé cert és que em repetit per activa i per passiva l’absoluta incoherència (cosa
absolutament diferent), la manca de dignitat i la falta d’ética que pressuposa dir un dia una
cosa i passat uns anys un altre. Si vostè vol pactar amb un trànsfuga, faci-ho, accepti-ho
(cosa que no ha fet, i que si que va bé l’anterior govern) i aguantin les conseqüències que
se’n deriven, és lícit, ara bé no es dediqui a intentar amagar durant dos anys una realitat, i a
continuar afirmant encara ara, que el Comitè d’Experts no té credibilitat. Convergència i
Unió va prendre una decisió, la va assumir i va guanyar les darreres eleccions al municipi, si
vostè creu que el què ha fet es correcte, a nosaltres ens sembla perfecte, però no es dediqui
a tort i a dret a criticar i mentir, aprofitant-se del silenci de CIU. Sra. López, avui té una
oportunitat d’or per clarificar les coses, afirmi amb rotunditat que vostè ha pactat amb un
trànsfuga, que s’equivocà fa quatre anys amb els seus escrits i amb la seva càrrega
desmesurada contra l’equip de govern del moment , no hi ha res més humil que saber
rectificar, i el municipi de Campdevànol si en té l’oportunitat ja li faré saber que en pensa
de tot plegat, mentrestant no es dediqui a manipular la informació i a remoure temps
passats.
El Grup Municipal de Convergència i Unió durant aquestes darreres setmanes no ha pogut
ser més prudent, llunys de les entrevistes sorolloses, les declaracions manipulades, i els
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•

articles publicats, ens hem mantingut al marge, l’única afirmació que hem fet i l’hi he
reiterat avui, és que accepti les conseqüències de la seva decisió, i que per ètica, després de
la manipulació informativa practicada, a la qual ja ens té acostumat, (no de l’ús del
trànsfuga), si ho creu convenient (no serem nosaltres, qui li demanarem) dimiteixi. El
nostre portaveu li deixa molt clar el nostre posicionament, malgrat que vostè i el Sr.
Martínez durant el darrer més s’han dedicat a tergiversar-lo afirmant que nosaltres els
criticàvem per l’ús d’un trànsfuga, Sr. Martínez no en tingui ni el més mínim dubte,
nosaltres no estem en disposició de criticar el seu pacte, ara bé no ens obligui a més a més a
mantenir silenci davant la manipulació informativa dels darrers dies i a l’ús descarat de tot
un Grup Municipal de 5 regidors per tal de intentar defensar allò que resulta inassumible
per part dels ciutadans.
Recordi a més a més Sra. López que entre el darrer equip de govern i l’actual rau una
marcada diferència que s’han també encarregat de tergiversar. El Pacte contra el
Transfuguisme preveia en aquell moment (any 2007) que es declarava trànsfuga només el
regidor que activament canviava la majoria (en aquell moment el Sr. Nieto, i no la resta de
regidors), més tard un cop el Sr. Nieto fou declarat trànsfuga, a instància entre d’altres
d’ICV, es modifica el Pacte, passant a declarar-se trànsfugues els regidors que propiciaven
el canvi però també els beneficiars, si fou vostè, Sr. Martínez que ho reclamà, ara no ens
demani explicacions a nosaltres. El Sr. Salamó i el Sr. Serrador a dia d’avui no han estat
declarats mai trànsfugues i vostè si, pensin perquè i com a mínim no posin a tothom al
mateix sac ?

En definitiva, Sra. Alcaldessa, Sr. Martinez, regidors de l’equip de govern durant aquests darrers dies
ens hem mantingut totalment al marge de la polèmica desfermada entre ERC, ICV i el PSC, ara bé
arribats a aquest punt on tothom es veu en dret de criticar a Convergència i Unió i de valorar-ne la
seva conducta, hem cregut oportú donar resposta a tantes falsedats. Recordin bé, en política l’últim
que cal perdre és la dignitat i la credibilitat, fa dies en una reunió, l’alcaldessa ja ens deia que la gent
del poble no se’ls creia, que no generaven confiança, queda clar doncs que fa temps que han perdut
la credibilitat, pensin vostès si amb aquestes actuacions, perden també la dignitat ? Segurament ens
podran criticar moltes coses (malauaradament no som perfectes i cometem molts errors, com a
humans que som ), ara bé ningú pot retreure’ns que durant aquests dos anys no haguem defensat
amb dignitat els interessos dels nostres votants i dels campdevanolencs en general, treballant-hi dia
a dia, vetllant-hi en tot moment! Durant aquests dos anys el nostre desig només ha estat
Campdevànol, fets com els de les darreres setmanes, demostren que no tothom en aquesta
corporació pot dir el mateix.
“...”
El Sr. Martínez demana la paraula per fer constar que hi ha dos regidors de CIU que
no haurien de ser al Ple perquè van ser trànsfugues a l’anterior legislatura. El seu
grup no té legitimitat per demanar res.
El Sr. Manso aclareix que ells només critiquen el canvi de criteri del Sr. Ferran
Martínez.
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L’alcaldessa respon pel que fa les seves declaracions de l’any 2006 en contra del
transfuguisme que les manté al dia d’avui. Però és més cert que les regles del joc
han de ser per a tots i no només per uns. A ella no li poden exigir que compleixi
allò que els altres no fan. En aquesta situació ja va dir a un altre article de premsa
que de vegades, en política, t’has d’embrutar les mans.
Desprès de les darreres eleccions per governar s’havia de sumar sis regidors. El
grup més votat no va ser capaç d’assolir aquesta majoria. El Sr. Serrador es va
reunir amb els altres grups excepte amb el Sr. Ferran Martínez...
(en aquest punt es produeix un intercanvi de retrets entre els diferents regidors
que no respecten el torn de paraula de l’Alcaldia i que es fan difícil de deixar
constància en Acta)
...En canvi els altres tres grups si que ho van fer amb un pacte de quatre anys que
es basa en el compromís de treballar pel poble.
El Sr. Ramon Perearnau es va presentar com a cap de llista i aconseguir els vots
suficients per ser regidor però des del seu grup d’ERC no el van deixar governar.
La Comissió Antitransfuguisme no ha tingut en compte les circumstàncies personals
del cas i no ha donar audiència als grups polítics afectats. Ens ha deixar sense dret
d’audiència i sense dret de defensa que és fonamental en qualsevol procediment.
L’Alcaldessa declara que es va presentar a les eleccions perquè volia canviar la
dinàmica de fer política al poble i li sap greu perquè li sembla que no ho podrà
aconseguir.
Vol fer constar que el butlletí de CIU és una corrua de mentides.
La gestió de l’Ajuntament és oberta i pública.
El grup de CIU té dues cares: una és el que expliquen i fan al poble i altra el que
voten al Ple de l’Ajuntament.
En resum aquest tema del transfuguisme no beneficia res al poble i només serveix
perquè la premsa faci una bona crònica de l’Ajuntament de Campdevànol.
El Sr. Manso replica que la Sra. López mai no ha volgut formar un govern d’unitat i
és lògic que CIU pactés amb un trànsfuga.
L’alcaldessa replica que no es pot confiar amb CIU perquè actua amb traïdoria.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
11:11 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
Seguidament es dóna la paraula al públic assistent.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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