AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
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www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 1/2017 DE 26.1.2017

ASSISTENTS:
Alcalde-President
D. Joan Manso Bosoms (CiU)
Regidors
Dolors Costa Martínez ( ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)
Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)
Gerard Fossas Noguera (ind CiU)
Maria del Mar Casals Serras (CiU)
Blanca Sánchez Gonzalez(CiU)
Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Sergi Colomé Coromina MES- Moviment
esquerres)
Antonio Riera Masjoan ERC - PM
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

En la localitat de Campdevànol
sent les 20:00 hores del 26.1.2017 es
reuneixen en el saló d’actes de la Casa
Consistorial, el Ple d’aquest Ajuntament en
sessió
ORDINÀRIA,
prèviament
convocada, sota la Presidència de l’Excm.
D. Joan Manso i Bosoms, amb assistència
dels Srs. Regidors que s’enumeren al
marge.
No assisteixen [sí/no] excusant la
seva assistència els Srs. Regidors
enumerats al marge.
La Corporació aquesta assistida
per la secretària interventora la senyora
Núria Charques Grífol d’acord amb la
resolució de nomenat de la Direcció
General Administració Local de data 26 de
juliol de 2016 que dóna fe de l’acte .

NO ASSISTENTS:
Sergi Corbatera Jorge
SECRETARI
Sra. Núria Charques Grífol

Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix
l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1er Serveis generals i règim intern
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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Aprovació de l’ acta de la sessions anteriors de Ple núm.8 ordinària de 24.11.2016
1.2 Aprovació presa de possessió de portaveu del grup d’ERC
1.3 Donar compte del Decret d’aprovació provisional de la memòria del projecte “ Arranjament i
millora de la coberta i les façanes de l’ajuntament”
1.4 Aprovació del projecte d’auditoria lumínica del municipi .
1.5 Aprovació correcció material de dades de festius locals 2017
1.6 Donar compte del Decret d’aprovació del plec administratius i tècnic de licitació del servei
d’enjardinament municipal
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
7.2 Donar Comte de la relació de subvencions sol·licitades i atorgades
7.3 Altres assumptes d’interès.
7.4 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è. Mocions
8.1 Proposta de moció del grup d’ ERC : PQNOENSFOTINTREN
9è .Informació de regidories
10è.Varis, precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1er Serveis generals i règim intern
1.1 Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Vista l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple núm. 8/2016 de data 24.11.2017
Es proposa al Ple la seva aprovació
S’aprova per unanimitat
1.2 Aprovació presa de possessió de portaveu del grup d’ERC
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 233/2015, de 13 de març,
el passat dia 24 de maig de 2015, i constituïda la nova Corporació en data 13 de juny de 2015, en el
Ple data 1 de juliol de 2017 es van crear els grups municipals per al millor funcionament dels
òrgans de govern de la Corporació. En la forma i termini establerts a la legislació vigent, els
responsables dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament van comunicar la composició i
representació dels grups municipals següents:
Grup Municipal de Convergència i Unió
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Grup Municipal de MES- Moviment d’Esquerres
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
Vistos els articles 23 a 29 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 i l’article 73 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim locals va emetre la proposta de dels grups
municipals i la seva representació.
Atès que en el decurs de l’any 2016 s’han produït diferent renúncies de regidors i la presa de
possessió dels seus substituts i atès que el portaveu del ERC va renunciar al seu càrrec de regidor
essent substituït per el senyor Antoni Riera Masjoan d’acord amb l’escrit presentat en data 30 de
novembre de 2016 i registre d’entrada 2237 designant com a portaveu del grup municipal d’ERC a
Campdevànol al Regidor Antoni Riera Masjoan, procedeix :
Primer.- Declarar constituïts els següents grups municipals de l’Ajuntament de Campdevànol amb
expressió concreta de la seva representació:
Grup Municipal de Convergència i Unió integrat pels regidors Joan Manso i Bosoms, Dolors Costa
i Martínez, que actua com a portaveu, Sergi Corbatera i Jorge, Jordi Tubau i Mitjavila, Blanca
Sánchez, , Gerard Fossas i Noguera i Maria del Mar Casals i Serras.
Grup Municipal de MES- Moviment d’Esquerres integrat pels regidors Lluís López Lafuente, que
actua com a portaveu, i Sergi Colomer Corominas
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya integrat pel regidor Antoni Riera Masjoan
, que actua com a portaveu.
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular integrat per la regidora Mariona Baraldés i
Cabarrocas, que actua com a portaveu.
Segon.- Notificar aquesta proposta d’acord als grups municipals pel seu coneixement i a l’efecte
oportú.
S’aprova per unanimitat

Intervencions : L’alcalde explica que l’acord preveu donar compliment a la designació del
portaveu d’ERC i aprofita per tornar a nomenar els membres de cada partit atesos els
canvis produïts en la legislatura. El present acord te efectes de regularització sobre la
representació en els diferents comissions municipals
1.3 Donar compte del Decret d’aprovació provisional de la memòria del projecte “ Arranjament
i millora de la coberta i les façanes de l’ajuntament”
El present document haurà d’adoptar la forma de Resolució de l’Alcaldia o d’Acord plenari, dependent de
quin d’ells sigui l’òrgan competent per contractar per raó de la quantia. En cas de correspondre al Ple,
haurà de ser dictaminat prèviament per la Comissió Informativa que correspongui, sempre que aquesta
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existeixi. Tingui’s en compte que als municipis de menys de 5.000 habitants no tenen per què existir
Comissions Informatives llevat que el seu reglament orgànic així ho disposi o ho hagi acordat el Ple; arts.
20.1.c) LRBRL, 60 TRLMRLC).
Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del projecte d’obra
pública ordinària de 13.1.2017
Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-.
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix
l’article 123 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 125 i ss del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així
com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta.
Vistos els informes que obren a l’expedient l’Alcaldia com a òrgan de contractació segons allò
establert a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària de Arranjament i millora de la
coberta i les façanes de l’ajuntament”, que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir
del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
Quan així ho exigís la legislació sectorial per raó del tipus d’obra de què es tracti, simultàniament se
sotmetrà a informe o autorització d’altres Administracions i es notificarà individualment a les
persones directament afectades que figurin a la relació a què es refereix l’article 31 ROAS. A més,
hauran de complir-se els tràmits que la normativa sectorial imposi. La no emissió dels informes dins
dels terminis concedits donarà lloc a què prossegueixin les actuacions, sempre que aquells no siguin
determinants per a l’aprovació del projecte).
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TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica Municipal,
que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació
definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.
QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament el projecte sense necessitat de cap més tràmit , per a la qual cosa l’Alcaldia
ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.
Assabentats
Intervencions
L’alcalde explica que un cop establerta la voluntat popular fruit de la darrera consulta es
procedeix a aprovar la memòria de millora i arranjament de l’ajuntament. De la memòria
inicial s’ha ajustat l’import traient el canvi de tancaments atès que el seu bon estat i només
es preveu una actuació de manteniment en aquest aspecte. Es preveu que les obres es
puguin executar en paral·lel amb els de les places als vols de l’estiu , tot i que com
conscients de l’efecte sobre els comerços que pot produir les actuacions a l’estiu , és
imprescindibles per la bona execució de les obres que es facin en temperatures d’estiu o
primavera.
El regidor Sergi Colomé del grup municipal de MES, demana com interferiran les obres
amb la capitalitat del metall i si hi ha algun dispositiu per solventar-ho.
L’alcalde respon que està d’acord que caldrà analitzar-ho detingudament però que cal
anar pas a pas i ara tot just s’està aprovant la memòria . La capitalitat està prevista a
l’octubre i caldrà veure el decurs d’execució de les obres, perquè les actuacions al subsòl
com es preveu a la plaça sempre generen sorpresa . Tot el que es va fora de l’hivern en
actuacions així funciona millor.
El regidor Lluis López del grup municipal de MES diu que es mostra satisfet amb
l’execució de les obres de l’ajuntament, actuació que calia fer per seguretat i que calia fer
poder abans, però ara el que cal saber és quin termini d’execució es preveu. L’alcalde
respon que està previst uns tres mesos

1.4 Proposta d’Aprovació del projecte d’auditoria lumínica del municipi .
El present document haurà d’adoptar la forma de Resolució de l’Alcaldia o d’Acord plenari,
dependent de quin d’ells sigui l’òrgan competent per contractar per raó de la quantia. En cas de
correspondre al Ple, haurà de ser dictaminat prèviament per la Comissió Informativa que
correspongui, sempre que aquesta existeixi. Tingui’s en compte que als municipis de menys de
5.000 habitants no tenen per què existir Comissions Informatives llevat que el seu reglament
orgànic així ho disposi o ho hagi acordat el Ple; arts. 20.1.c) LRBRL, 60 TRLMRLC).
Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del projecte
d’auditoria de l’enllumenat públic de data 13.1.2017

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-.
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix
l’article 123 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 125 i ss del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així
com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte d’obra que es tracta.
Vistos els informes que obren a l’expedient correspon al Ple com a òrgan de contractació segons
allò establert a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’auditoria de l’enllumenat públic, que degudament
diligenciat que obra a l’expedient administratiu.
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir
del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
Quan així ho exigís la legislació sectorial per raó del tipus d’actuació que pugui requerí els
posteriors projectes tècnics què es tracti, simultàniament se sotmetrà a informe o autorització
d’altres Administracions i es notificarà individualment a les persones directament afectades
que figurin a la relació a què es refereix l’article 31 ROAS. A més, hauran de complir-se els
tràmits que la normativa sectorial imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis
concedits donarà lloc a què prossegueixin les actuacions, sempre que aquells no siguin
determinants per a l’aprovació del projecte).
TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica Municipal, que
elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació definitiva del
projecte d’auditoria lumínica que ens ocupa.
QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament el projecte sense necessitat de cap més tràmit , per a la qual cosa l’Alcaldia
ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.
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S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde informa que aquest projecte és bàsic per poder tenir una fotografia de l’estat actual de
l’enllumenat del municipi, una diagnosi del present i una proposta de millora de futur.
Aquest és un punt bàsic per poder accedir a diferents línies de subvencions . Cal fer esment
que el projecte te un cost de mercat d’uns 6000 euros, però que ha estat redactat gratuïtament
per l’enginyer municipal , expert en l’ àmbit amb col·laboració amb una empresa que també ho
ha fet amb caràcter gratuït.
L’auditoria detecta unes 987 lluminàries , de les que el 70% no estan en LED i que caldrà
substituir, per donar compliment a estalvi energètic i contaminació lumínica. Esperem poder
tenir el nou enllumenat amb un nou sistema de gestió per al proper hivern.
El regidor Lluis López del grup municipal de MES diu que és un projecte engrescador que
d’acord amb el que els va explicar a la comissió informativa a més del benefici en contaminació
es produeix un estalvi que permet recuperar la inversió en un tempos molt raonable .
1.5 Aprovació correcció material de dades de festius locals 2017
En data 23 de juny de 2016 i registre d’entrada 1298 del Departament de Treball , afers socials
i famílies sol·licita l’adopció de l’acord de Ple d’acord amb l’article 46 del reial Decret
2001/1983 , de 28 de juliol de l’acord de la declaració dels festius locals per al 2017.
En data 28.7.2016 el ple de la Corporació va acordar l’aprovació dels festius locals 2017, en el
que es que cometé un error material en la transcripció de la numeració de les dates,
corresponent amb caràcter tradicional i històric del municipi el dilluns i dimarts posteriors al
3er cap de setmana de setembre corresponent en aquest cas a dilluns 18 i dimarts 19 de
setembre de 2017.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord de correcció de l’error material
Primer Aprovar la rectificació del festius locals del municipi de Campdevànol per al 2017
aprovats en el Ple de data 28.7.2016 i aprovar-ne els següents dies, dilluns 18 i dimarts 19 de
setembre de 2017.
Segon Notificar el present acord al Departament de Treball , afers socials i famílies i publicarho a la web municipal als efectes oportuns .
S’aprova per unanimitat
Intervencions :
L’alcalde fa esment que per error quan es van acordar els festius, es va traslladar a l’inrevés el
numero, i cal rectificar-ho perquè el que està clar que sempre són el dilluns i dimarts de
setembre . El Jutge de Pau es va adonar de l’error i ens ho va comentar.
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1.6 Donar compte del Decret d’aprovació del plec administratiu i tècnic i la licitació del servei
d’enjardinament municipal
Es retira de l’ordre del dia
Expedient núm.: 01.04.06.04/3/2017
Resolució Alcaldia d’inici de l’expedient
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Assumpte: Manteniment de jardins i zones verdes del municipi de Campdevànol

DECRET NÚM.

Detectada la necessitat de realitzar la contractació del servei de manteniment de jardins i zones
verdes del municipi de Campdevànol amb motiu de la finalització el proper 10 d’abril del 2017
del termini de vigència del contracte actual, adjudicat per Junta de Govern en sessió de data
30/03/2012, i formalitzat en data 10/04/2012.
Aquest Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per escometre aquesta obra.
Vist que donada la característica del servei es considera com a procediment més adequat el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

Vist que amb data 17/01/2017 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que amb data 17/01/2017 es va emetre Informe per Secretaria sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix l'òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte és aquesta Alcaldia perquè l'import del contracte ascendeix a de CENT
VINT-I-VUIT MIL EUROS (128.000,00 €), IVA exclòs, mes VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS
VUITANTA EUROS (26.880,00 €) en concepte de 21% d’IVA, en els 2 anys de durada del
contracte, i per tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest
Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la Disposició
Addicional Segona i en l'article 109 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Resolució
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Per tant, resolc:
1.

Iniciar el procediment d'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de jardins i
zones verdes del municipi de Campdevànol a causa de la finalització del termini de
vigència del contracte actual per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.

2.

Que es redactin els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions
tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

3.

Que per l'Interventor municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i que
emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.

4.

De ser favorable la fiscalització prèvia, que s'emeti Informe-proposta de Secretaria sobre
aquest tema.

Intervencions :
L’alcalde explica que s’ha retirat de l’ordre del dia perquè s’ha dictat un decret de suspensió. La
secretària d’acord amb sentències recents i la complicitat del plec ha sol·licitat ajornar-ho per tal
de poder analitzar-ho
2n. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3er Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i mon Rural
4t. Serveis de turisme, Benestar social, Atenció a la gent gran i Joventut
5è. Serveis de cultura, festes i comunicació
6è. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
7è Informació de Presidència
7.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
16/11/2016 Traspàs concessió de nínxol.
16/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

17/11/2016

Convocatòria d’una consulta popular.

18/11/2016

Bonificació IVTM.

18/11/2016

Embargament nòmina d’una treballadora.

21/11/2016

Horari especial bar del pavelló d’esports durant les festes de Nadal.

21/11/2016

Revocació llicències d’horts urbans.

21/11/2016

Convocatòria del Ple.

21/11/2016

Convocatòria de Junta de Govern.

21/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

21/11/2016

Traspàs concessió de nínxol.

22/11/2016

Ordre execució per a la neteja de vegetació d’un solar.
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22/11/2016

Concessió llicència d’obres per reforma de bany.

22/11/2016

Concessió llicència d’obres per arranjament de filtracions.

22/11/2016

Concessió llicència obres per repàs coberta i connexió al clavegueram.

22/11/2016

Denegació sol·licitud baixa del servei d’escombraries.

24/11/2016

Desestimació recurs reposició contra multes coercitives.

24/11/2016

Bonificació ICIO i llicències urbanístiques.

25/11/2016

Desestimació sol·licitud ampliació d’una sol·licitud de llicència ambiental.

29/11/2016

Desestimació al·legació sanció de trànsit.

29/11/2016

Baixa d’un rebut de tinença de gossos.

29/11/2016

Inici expedient sancionador en matèria de trànsit.

29/11/2016

Ordre de serveis de feina a treballadors de l’ajuntament.

30/11/2016

Devolució IVTM.

30/11/2016

Devolució IVTM.

30/11/2016

Autorització al Consell Comarcal per contractació de formigó.

30/11/2016

Convocatòria del Ple.

01/12/2016

Renúncia autorització parada mercat setmanal.

02/12/2016

Renúncia concessió d’un nínxol.

02/12/2016

Traspàs concessió d’un nínxol.

02/12/2016

Concertació/renovació operació tresoreria per import de 250.000€.

07/12/2016

Llicència d’obres per treure un envà.

09/12/2016

Ordre d’execució per neteja d’un solar.

12/12/2016

Llicència d’obres per adequació accés habitatge.

12/12/2016

Exempció IVTM.

12/12/2016

Bonificació IVTM.

12/12/2016

Exempció IVTM.

13/12/2016

Devolució taxa d’escombraries.

13/12/2016

Sanció per infracció ordenança tinença d’animals.

13/12/2016

Baixa rebut per tinença de gossos.

14/12/2016

Assignació de complement de productivitat a un treballador.

14/12/2016

Convocatòria Junta de govern local.

15/12/2016

Revocació llicència d’horts urbans.

15/12/2016

Concessió de subvencions per actuacions serveis socials.

15/12/2016

Sanció per infracció ordenança de tinença d’animals.

15/12/2016

Requeriment per legalització activitat de garatge d’ambulàncies.
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19/12/2016

Jubilació parcial d’un treballador.

19/12/2016

Modificació de pressupost per generació de crèdit.

20/12/2016

Inici procediment d’adjudicació contracte de serveis de programa de ràdio municipal.

20/12/2016

Desestimació al·legacions i requeriment ingrés imports desperfectes a la via pública.

20/12/2016

Aprovació bases per la contractació d’una plaça d’oficial 2a.

20/12/2016

Gratificacions nòmina desembre.

22/12/2016

Sancions de trànsit.

23/12/2016

Compareixença i designació advocat contenciós administratiu.

23/12/2016

Contractació d’una treballadora social dins subvenció concedida pel SOC.

23/12/2016

Contractació d’un peó per la brigada municipal.

27/12/2016

Ordre restauració realitat física alterada al carrer Puigmal &.

27/12/2016

Convocatòria Junta de govern.

28/12/2016

Modificació de pressupost per transferència de crèdit.

28/12/2016

Concessió subvenció a l’AMPA escola Ramon Suriñach.

28/12/2016

Compensació deute.

29/12/2016

Exempció IVTM.

29/12/2016

Exempció IVTM.

29/12/2016

Bonificació IVTM.

30/12/2016

Segona multa coercitiva per incompliment legalització activitat.

30/12/2016

Requeriment esmena d’una sol·licitud de llicència d’obres.

30/12/2016

Requeriment esmena d’una sol·licitud de llicència d’obres.

30/12/2016

Aprovació pressupost 2017.

30/12/2016

Modificació puntual relació llocs de treball.

31/12/2016

Modificació de pressupost.

02/01/2017

Revocació llicència d’horts urbans.

02/01/2017

Trasllat informe vibracions Comforsa.

03/01/2017

Adjudicació horts urbans.

03/01/2017

Adjudicació contracte de serveis projecte pavelló municipal.

03/01/2017

Traspàs concessió de nínxol.

03/01/2017

Inici tràmits elecció jutge de pau titular i substitut.

04/01/2017

Traspàs concessió de nínxol.

05/01/2017

Provisió d’un lloc de treball mitjançant comissió de serveis voluntària.

05/01/2017

Concessió a una treballadora comissió de serveis en el lloc de tècnic mig de serveis
generals.
Convocatòria de junta de govern.

10/01/2017
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11/01/2017

Renovació llicència urbanística per obrador i magatzem.

11/01/2017

Concessió llicència obres per ampliació d’una mas.

12/01/2017

Liquidacions i bonificacions escombraries.

12/01/2017

Autorització per filmació entorn font del Querol.

13/01/2017

Sol·licitud autorització neteja llera riu.

13/01/2017

Autorització per filmació entorn font del Querol.

17/01/2017

Sobreseïment procediment protecció legalitat urbanística.

Assabentats
7.2 Donar Comte de la relació de subvencions sol·licitades i atorgades
Diputació
convocatòria

actuació

BOP 16/01/2016, membres
XSLPE

comercial i empresarial del sector
metal·lúrgic

Dipsalut Pm01p

dinamització parcs urbans
saludables

term
sol.licitud
11/02/2016

data
sol.licitud
11/02/2016

2.000,00 €

import
concedit
2.000,00 €

import
ajuntam

data
concessió

1.000,00 € 15/03/2016
440,00 € 02/02/2016
36,00 € 02/02/2016

salubritat sorreres infantils

25/01/2016

Dipsalut Pt04

avaluació i control aigua de
l'aixeta del consumidor

25/01/2016

Dipsalut Pt02

control legionel.losi instal.lacions
baix risc de transmissió

25/01/2016

BOP 16/02/2016, concerts
música de cobla
BOP 17/02/2016, organització
d’esdeveniments de caràcter
firal
BOP 15/02/2016, fons de
cooperació econòmica i
cultural

3.000,00 €

import
sol.licitat

26/01/2016

Dipsalut Pt09

Dipsalut Pt01

import
actuació

26/02/2016

19/02/2016

2.900,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

biennal del metall

30/04/2016

15/04/2016

15.500,00 €

7.750,00 €

1.500,00 €

15/03/2016

14/03/2016

99.118,35 €

44.509,00 €

44.509,00 €

15/04/2016

15/04/2016

1.825,16 €

1.750,00 €

1.144,80 €

15/04/2016

11/04/2016

11.180,40 €

25/01/2016

02/02/2016

14.000,00 € 15/06/2016

30/11/2016

54.609,35 €

30/11/2016 28/11/2016

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

Millora de la eficiència energètica
del sistema d’enllumenat públic

BOP 23/02/2016, actuacions en
camins rurals i matèria forestal
BOP 24/02/2016, activitats
culturals
BOP 02/03/2016, restauració i
conservació d’immobles
d’interès patrimonial

tallada d'arbres i estassada
sotabosc i sega de vegetació

15/03/2016

14/03/2016

9.976,46 €

8.978,81 €

"A Campdevànol no fan res"

15/04/2016

14/04/2016

9.700,00 €

5.000,00 € DENEGADA

Molí Gros 2a. fase i definitiva
L'últim moliner de Campdevànol:
Un viatge per la història del Molí
Gros

22/03/2016

22/03/2016

62.500,20 €

50.000,00 €

29/04/2016

08/04/2016

6.000,00 €

3.000,00 €

cursa comte Arnau
piscines ús públic municipals i
privades
inclusió social infants situació de
risc

15/04/2015

15/04/2015

6.000,00 €

1.500,00 €

11/05/2016

11/05/2016

3.500,00 €

27/05/2016

09/05/2016

1.686,29 €

30/04/2016

29/04/2016

181.442,84 €

112.464,57 €

FEDER eixos 4 i 6

accés a les noves tecnologies
millora enllumenat barris Roser i
Raval
construcció centre educació
ambiental

30/04/2016

29/04/2016

221.657,04 €

137.390,73 €

FEDER eixos 4 i 6

caldera de biomassa al pavelló

30/04/2016

29/04/2016

161.479,44 €

104.404,81 €

Dipsalut Pm08p
BOP 10/05/2016, mesures de
seguretat equipaments

Programa "Sigues tu"

16/07/2016

01/06/2016

Pavimentació rocòdrom

31/05/2016

31/05/2016

14.150,95 €

8.000,00 €

Dipsalut Pt10

Control de plagues

14/07/2016

6.169,72 €

4.935,77 €

3.692,93 €

1.242,84 € 08/11/2016

BOP 31/05/2016, llar infants

Funcionament llar d'infants

30/09/2016

10/08/2016

163.177,97 €

32.375,00 €

32.375,00 €

130.802,97 € 30/11/2016

Dipsalut Ptm07

Promoció de la salut
Projecte Assemblea General
europea del ferro

28/08/2016

23/09/2016

750,00 €

750,00 €

30/09/2016

23/09/2016

6.250,00 €

Dipsalut Pt05 i Pt06
BOP 12/04/2016, infants en
situació de risc
BOP 28/04/2016, accés noves
tecnologies
FEDER eixos 4 i 6

BOP 03/03/2016,projectes UE

30/10/2016 28/10/2016

1.450,00 € 12/04/2016 RENUNCIEM

BOP 22/02/2016, del pla a
l'acció

BOP 08/03/2016, promoció i
foment de l’activitat
fisicoesportiva

data
justificació

384,00 € 04/02/2016

control legionel.losi instal.lacions
alt risc de transmissió
concert La veu de la Cobla
Orquestra Costa Brava, de
Palafrugell

Pavimentació carrers i activitats
culturals
Comptabilitat i gestió
subministres energètics
municipals

BOP 21/03/2016,publicacions
interès local

termini
justificació

680,36 € 19/07/2016

19/02/2017

10.000,00 € DENEGADA

5.089,65 €

4.886,81 € 21/06/2016

30/11/2016 21/11/2016

15.000,00 €

47.500,20 € 31/05/2016

30/11/2016 24/11/2016

2.580,00 €

420,00 € 14/09/2016

30/11/2016 07//10/2016

956,29 €

5.043,71 € 31/05/2016

30/09/2016 22/09/2016

3.500,00 €

3.150,00 €

350,00 € 02/08/2016

14/09/2016 09/09/2016

1.686,29 €

1.686,29 €

02/08/2016

30/11/2016 07/11/2016

27/04/2016

11/10/2016
4.720,00 €

5.000,00 € el té la MAITE

08/02/2016 18/11/2016

10/11/2016

GENERALITAT
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convocatòria
RESOLUCIÓ CLT/641/2016, de 26 de
febrer, cultura popular i tradicional
RESOLUCIÓ CLT/910/2016, de 26 de
febrer, patrimoni cultural
DECRET 273/2016, de 12 de juliol,
POUM reparacions, manteniment i
conservació

actuació

term
sol.licitud

L'últim molí maquiler

18/04/2016 18/04/2016 15.125,00 €

Béns mobles molí gros

25/04/2016 25/04/2016 15.125,00 €

Reparació diversos
equipaments

12/09/2016 29/07/2016

Resolució CLT/2032/2016, de 29
de juliol,restauració i
conservació d'immobles de
notable valor cultural
El Molí 2a fase
RESOLUCIÓ TES/1899/2016, de 22 Neteja de lleres del
de juliol, neteja de lleres
Freser

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

7.562,50 €

2.225,00 €

12.900,00 €

7.562,50 €

0,00 €

31.250,10 €

04/10/2016 29/09/2016 15.004,00 €

12.003,20 €

19/08/2016

6.400,00 €

RESOLUCIÓ TSF/1901/2016, de 27
de juliol, pla local de joventut Campdevànol Viu

7.600,00 €

termini
justificació

data
justificació

data
cobrament

partida
pressupot

DENEGADA

30/11/2016

59.626,58 €

26/09/2016 23/09/2016 62.500,20 €

data
concessió

31/03/2017

1.387,00 €

UUEE
convocatòria
ERASMUS +
POCTEFA

actuació
intercanvi de joves

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit
25.296,00 €

import
ajuntam

data
concessió

termini
data
data
justificació justificació cobrament

partida
pressupot

responsabl
e
memòria

acord

CCR

convocatòria
FEDER eixos 4 i 6

actuació
construcció centre educació
ambiental
Fons cooperció econòmica
comarcal
Fons cooperció econòmica
comarcal
Formigó per camins

term
sol.licitud

data
sol.licitud

import
actuació

import
sol.licitat

import
concedit

import
ajuntam

data
concessió

termini
data
justificació justificació

14/06/2016 221.657,04 € 107.925,51 €

12/09/2016 09/09/2016

3.307,62 €

3.307,62 €

1.000,00 €

06/05/2016

18/10/2016

3.576,58 €

03/05/2016

18/10/2016

3.307,62 €

Assabentats
Intervencions :
L’alcalde explica que ara s’inicia el moment més fort de sol·licituds, i que cal estar al cas amb les
justificacions i les actuacions previstes.
7.3 Altres assumptes d’interès.
7.4 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
8è. Mocions
8.1 Proposta de moció del grup d’ ERC : PQNOENSFOTINTREN
Moció que presenta el grup municipal d’ERC a Campdevànol en nom del col·lectiu Perquè
no ens fotin el tren per a exigir la racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint,
imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
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Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar constructivament
per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia ferroviària R3 funcioni
amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i accessibles per a tothom i a uns preus raonables.
Atès que el gener de 2015 el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” va aprovar el document
“Racionalització dels horaris” que es transcriu a continuació:
● És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. I és
fonamental també que s’informi sobre obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Les dades
demostren que hi ha trens que arriben sistemàticament amb retard, fet que genera perjudicis als
usuaris i contribueix a donar una mala imatge del tren, alhora que no en fomenta l’ús.
● No pot ser que els canvis d’horaris es facin d’un dia per l’altre i sense cap avís als
usuaris i tampoc no pot ser que els canvis impliquin que s’allargui la durada dels trajectes.
● El primer tren del matí que surt de Ripoll en direcció BCN hauria d’arribar a La
Sagrera a les 7:45 (seria molt més compatible amb els horaris habituals de treball dels usuaris).
Hauria de sortir més d’hora i ser semidirecte.
● S’hauria de retornar a l’horari habitual el 2n tren del matí direcció BCN que permetia
arribar a treballar a Vic, on es desplaça força gent del Ripollès i Osona Nord, a les 9 del matí (el
dia 30 de juny es va canviar sense previ avís per unes suposades obres que no han començat
mai...).
● Caldria revisar horaris incongruents, que no responen al moviment natural de la
població. No té cap lògica que l’últim trajecte Ripoll – BCN de dilluns a divendres sigui 21,04 –
23,04 i que, en sentit BCN – Ripoll, sigui 20,17 – 22,08, quan el moviment natural de població és
a la inversa (més gent necessita traslladar-se tard des de BCN a Ripoll). Els caps de setmana, en
canvi, que és quan la gent necessita desplaçar-se tard de Ripoll a BCN, l’últim trajecte Ripoll –
BCN és 20,09 – 22,01.
● Caldria reflexionar sobre el sentit d’un tren “bala/ràpid” que només estalvia 5 minuts
respecte dels trens semidirectes i, en canvi, interfereix en la fluïdesa de circulació de la resta de
trens.
● Caldria revisar els horaris per establir una cadència com la que existeix a la majoria de
línies i donar-los més lògica (hi ha espais llargs sense cap tren i en un període brevíssim en
poden sortir dos de pràcticament simultanis: per exemple, el cap de setmana a Vic surt un tren a
les 13:01 i un altre a les 13:10 i des de les 11:50 no n’hi ha cap altre).
● Caldrien més trens que sortissin de Ripoll i arribessin a Ripoll. L’oferta limitada
d’horaris fa que el tren sigui poc utilitzat i que sovint s’hagi de fer servir el cotxe particular per
desplaçar-te fins a Vic i poder tenir millor oferta.
● A Centelles, capital d’Osona Sud i que no disposa de cap altre sistema de transport
regular alternatiu (només hi ha 2 busos al dia), hi haurien de parar tots els semidirectes.
● Caldria que el tren que surt de Sants a les 23.57 i arriba fins a Granollers, es
perllongués fins a Vic.
● És urgent treballar perquè hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens es
puguin creuar.
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● S’hauria de garantir la coordinació d’horaris amb els trens francesos que surten de La
Tours de Querol i també amb la resta de transport públic.
● Alhora que es racionalitzen els horaris, cal revisar i ajustar també la quantitat de
vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris.
Atès que l’establiment dels horaris de rodalies és competència de la Generalitat de Catalunya a
través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que aquest document de “Racionalització dels horaris” va ser presentat pel Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren” al Departament de Territori i Sostenibilitat els dies 30 de gener de
2015 (anterior mandat) i el dia 29 se febrer de 2016 (actual mandat).
Per tot això es proposa a aquest ple municipal acordar els punts següents:
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a la línia
R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Segon – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu “Perquè no
ens fotin el tren”, presenti abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels horaris de
la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada.
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió dels
horaris, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre el tren i els autobusos urbans i
interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport públic.
Quart – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i RENFE a què
es revisin i s’ajustin la quantitat de cotxes cada tren en funció del nombre d’usuaris i que es
tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb
recorreguts de més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.
Cinquè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Associació
Xarxa C17, a ADIF i RENFE.
S’aprova per unanimitat i s’adhereixen a la moció tots els grups municipals
Intervencions
El regidor Antoni Riera del grup municipal d’ERC, manifesta estar content de poder presentar
aquesta moció al plenari i vol agrair la feina que fa aquest col·lectiu de reivindicació de drets
per la comarca i els usuaris . manifesta que es una vergonya el servei que s’està prestant als
usuaris de la R3, i és un factor que no afavoreix el desenvolupament de la comarca . demana a
la resta de grups municipals que es sumin a la proposta .
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L’alcalde respon que com ja ha fet en altres institucions, el seu grup municipal es suma a la
moció i la seves reivindicacions .
El regidor Lluis López del grup municipal de MES diu que els seu grup municipal també
s’adhereix a la moció i que a més vol afegir que cal inversions no només en cotxes , freqüència
sinó en xarxa. Afegeix com a especialista de l’àmbit que el transport de viatgers és de cotxes,
no de vagons .
El grup de la CUP també s’adhereix.
9è .Informació de regidories
Alcaldia
1- Agrair a la corporació i als serveis implicats l’esforç realitzat en l’actuació de la nevada .
Quan la feina està ben feta cal dir-ho públicament .
2- Hi en aquest moments tres processos de contractació en curs:
a. Serveis informatius
b. Serveis de neteja d’edificis públics
c. Contracte de relleu de personal de brigada municipal
3- S’està treballant en els dos grans projectes municipals d’aquest any:
a. Pavelló municipal que es preveu disposar de l’executiu per la seva aprovació el
ple de març per iniciar les actuacions el mes de juny
b. Les obres de les places que està prevista l’aprovació del projecte en un ple
extraordinari del mes de febrer i inici d’obres el mes de juny.
4- S’estan acabant les actuacions de distribució de la banda ampla i en breu començarà la
seva comercialització per l’empresa.
5- En referència a l’enllumenat públic, ja he fet esment que amb l’aprovació de l’auditoria
es preveu poder iniciar l’any vinent un nou sistema de gestió. Dir -los que les dues
incidències d’aquest darrers dies en dos barris ja estan resoltes però que el nou sistema
de gestió ens permetrà actuar amb més celeritat.
6-

Hi ha un projecte subvencionat de treball als barris que actua sobre un col·lectiu
vulnerable com és la gent gran. El projecte ja s’ha iniciat amb la contractació durant 6
mesos d’una treballadora social que farà una diagnosi i que preveu la contractació
d’una dinamització durant un any per dur a terme diferents actuacions d’acord amb la
diagnosi i de dinamització de la llar de jubilats
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7- Dir-los que l’ajuntament ha rebut aquesta setmana l’ingrés de diferents PUOSC que
l’ajuntament d’anys enrere dels que havia concertat crèdit. La percepció d’aquest
ingrés permetrà amortitzar els crèdits per aquest concepte i rebaixar l’endeutament.
8- Informar-los que dilluns o dimarts vinent ja trobaran operativa la nova web
10è.Varis, precs i preguntes
El regidor Lluis López del grup municipal de MES :
1- S’afegeix a la felicitació de l’alcaldia als treballadors de la corporació pel servei prestat
davant les nevades i aprofita per instar a l’ajuntament per tal que acordi un conveni
que reculli els drets dels treballadors i les seves necessitats.
2- Aprofita pe recordar els llistat de temes que resten pendents en les agendes en les
reunions de treball amb l’alcaldia :
a. En l’àmbit de turisme , resta pendent de la valoració de Torrent de la Cabana i
de la gestió del Camí ral
b. En referència ales obres pel 2017 , l’alcaldia ja ens ha esmentat
tramitació al llarg del plenari

l’estat de

c. La situació de la nova escola i la neteja del solar
d. Resta pendent la reunió de seguiment de la llar d’infants que vàrem haver de
suspendre per la nevada ahir.
e. L’estat de tramitació del canal de martinet i la gestió de la turbina
f.

Anàlisi de l’impacte de la regularització cadastral i quines mesures adoptarà en
els ciutadans afectats .

g. Seguiment del pla estratègic municipal
h. Anàlisi de l’afectació de les obres a la capitalitat del metall
i.

La implantació i comercialització de la fibra òptica

Fa constar a títol personal , el seu mal estat per la darrera intervenció de l’alcaldia respecte el
regidor d’ERC en les formes poc “correctes “i demana que es mantingui la correcció que els
darrers plens s’ha aconseguit en el consistori per evitar tornar a una imatge de la corporació no
desitjable.

El regidor Antoni Riera del grup municipal d’ERC demana:
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1- Sol·licita una explicació sobre com es solucionarà la baixa de les escombraries al
pressupost municipal del 14% ara que el contracte de CCR ha quedat desert. Quin
efectes tindrà això sobre el pressupost municipal i sobre l’usuari.
2- Saber com afectarà l’increment de recaptació de la llar d’infants als pares.
3- Demana perquè s’ha canviat el logo de l’ajuntament ,és un adopció només amb efectes
a la fira del metall , està oficialitzat i els cost que ha representat, està reconegut per els
institucions?
4- La sala diagonal ha baixat molt els seus assistents i ens han dit que aquesta setmana
serà la darrera que hi haurà ball perquè passen molt fred.
La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP _
Fa constar els eu malestar i la inadmissió de la seva intervenció al darrer plenari amb el
regidor d’ERC , creiem que va estar fora de lloc i llegeix textual , “ més enllà de la informació
legal”, perquè com regidors tenim accés a la informació i no és un “favor”
1- En referència a la web , ja està parlat.
2- Demana si els desperfectes als balcons del carrer Miraflors han estat causats per les
obres de l’ajuntament
3- En referència a les actuacions amb Comforsa, demana quines actuacions s’han dut a
terme i quan es constituirà la comissió de seguiment. Demana en referència Comforsa
2 quines mesures recollien condicionants i quan vencia el pla d’etapes. Demana si es pot
aturar l’empresa.
L’alcalde respon a totes les qüestions plantejades pels diferents regidors:
1- Estic content perquè veig senyor López que vostè i jo tenim els mateixos punts en els
nostres agendes de reunió. Els anirem convocant.
2-

El CCR no ha parat la contractació de les escombraries l’ha suspès, mentre no es
resolgui l’ajuntament no adoptarà cap mesura .Quan sapiguem l’impacte de la nova
licitació actuarem al municipi.

3- No puc admetre que es digui que l’escola bressol s’ha incrementat un 45% perquè no
es cert i un fet evident és que avui no tenim els pares en peu de guerra a l’ajuntament
4- En referència logo, en aquest moment no tinc l’import del cost sobre la taula però no ha
estat elevat. No obstant precisar que l’adopció del logo no modifica l’escut municipal.
La llei estableix que hi ha tres tipus de identificacions, l’escut ( que es manté i
continua vigent i sent utilitzat en algunes comunicacions oficials ) la bandera ( que el
municipi no ha oficialitzat) i la possibilitat d’un embla ( que és el que s’ha fet) n’existia
un però no estava legalitzat . El present s’ha fet tota la tramitació reglamentària i ha
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estat validat davant els organismes competents. Agrairia ho traslladi als seus
companys que m’ho han fet arribar per altres mitjans.
5- En referència a la sala Diagonal , es cert que hi ha un problema greu de calefacció que
l’enginyer ens ha valorat i passat pressupost per solucionar-ho a cal buscar encaix al
pressupost per solucionar-ho. En referència al tancament de la sala , em sobre perquè
ahir vaig reunir-me amb ells i no van esmentar res i per altre banda com a membres de
ple dret no em consta que sigui així, no obstant demà em tornaré a reunir amb ells
6789-

En referència la web ja he esmentat que aquesta setmana vinent estarà operativa
E projecte de vies verdes està aprovat, i tenim la proposta de conveni
En referència als balcons del carrer Miraflors, no en tenim constància .
En referència a les actuacions amb Comforsa m, no es tant senzill
a. Per tancar una empresa cal tenir clar quina és al causa i la impossibilitat de
solucionar-ho
b. Cal diferenciar les dues empreses i els diferents situacions d’ambdues, la nova
del que ara tenim sobre al taula els estudis de vibracions del que s’ha proposat
fer una comissió per trobar solucions pactades, viables i eficients en que
convisquin el drets dels ciutadans i els de l’empresa. L’alcalde es de la vella
que es troba en un altre procés que el març ha de passar la revisió periòdica i
caldrà abordar el problema que pugui sorgir.
c. No podem dir terminis en cap dels casos , però l’ajuntament ha requerit
formalment a l’empresa per tal que adopti mesures cautelars al respecte metre
no es produeix el diagnòstic i comissió
El que es evident, és que les proves han detectat unes vibracions que els veïns no tenen el deure
jurídic de suportar per aquest motiu es av requerí a l’empresa per tal que indiqui quines
mesures adoptarà al respecte durant l’impàs.
Cal conciliar els diferents interessos, els del veïns i els de l’empresa.
La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP matisa que quan parlava de
tancament es referia a Comforsa 2, una empresa que després de 6 anys no ha complert res del
pla d’etapes previst en els condicionats de la llicència. Poder no tancament , però alguna
actuació es deu preveure i alguna conseqüència per l’incompliment.
L’alcalde respon que està d’acord , que sembla mentida que una empresa de la generalitat no es
pot permetre no estar treballant al segle XXI. Cal conciliar interessos.
L’alcalde diu : En referència als comentaris d’ambdós regidors sobre la seva intervenció al
darrer plenari amb el regidor d’ERC , demanar disculpes si el to i les formes o eren les
correctes , perquè no va ser la seva intenció , no obstant la seva voluntat de deixar clar que
aquest equip de govern dona informació verbal més enllà dels papers que tenen dret a
consultar els regidors .és evident, i que el seu comentari només es referia a aquest aspecte
perquè la manipulació d’aquesta informació el que provocarà és que mesuri la informació no
escrita que en l’àmbit de cordialitat els dono i això faci canviar la forma de treball. Només
demano que quan es doni informació aquesta sigui correcte .
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La regidora Mariona Baraldés del grup municipal de la CUP demana en referència a la
subvenció a la gent gran, que troba molt important però que demanaria que també es fes amb
joves , que són el futur del poble i te constància que a Ripoll , l’espai jove te molt d’èxit, que
entén que ambdós municipis són diferents i amb poblacions molt diferenciades , però que
caldria també iniciatives per a joves.
L’alcalde respon que està d’acord, que en aquesta cas es va creure important versar recursos en
aquest col·lectiu i dinamitzar la llar de jubilats però està d’acord amb la regidora que cal
continuar treballant amb els joves, un col·lectiu que l’ajuntament treballa , amb les brigades
joves, els Erasmus... però que també es cert com esmenta que són municipis molt diferents , ells
disposen de tècnic a jornada complerta i nosaltres és compartit, però analitzarem la seva
proposta.
Sense més assumptes a tractar a les 21.10 hores l’alcalde aixeca la sessió que jo com a secretària
en dono fe
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