AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Ple ordinari núm. 2/2014
Lloc: Sala de Plens
Inici: 19:00
Acabament: 20:30
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es:
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de Campelles,
es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte de celebrar la
sessió ordinària, primera convocatòria, sota la presidència
del seu titular i l’assistència dels regidors/es, relacionats al
marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
de l’Ajuntament comissionat pel Servei d'Assistència a
Municipis del XALOC (Diputació de Girona.

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
delegada.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anteriors
2. Correspondència i despatx oficial
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
4. Aprovar la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013
de 27 de desembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
5. Seguiment de la gestió
6. Mocions:
6.1. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO
de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
6.2. Moció de suport a l’Ajuntament de Ripoll de proposar el Dr. Eudald Maideu i Puig com a
candidat de la Creu de Sant Jordi.
6.3. Donar suport a la moció de l’AMI sobre votacions pel dret a decidir
7. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta núm. 1 del Ple extraordinari de 31 de gener de 2014.
2. Correspondència i despatx oficial
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament:
- Escrit de la Diputació de Girona sobre execució de seguiment de l’ARSAL
- Donar compte de la carta de la Diputació de Girona sobre prestació de serveis als
ajuntaments en relació a la LARSAL: creació de Comissió de Seguiment
- Escrit de la Diputació de Girona sobre convocatòria del Fons de subvencions 2014
- Escrit de la Diputació de Girona sobre informació econòmica i pressupostària.
- Escrit de Turisme de la Generalitat de Catalunya sobre la Guia d’ofertes d’allotjament
turístics a Internet: permet la cerca territorialitzada per municipis, comarques i marques
turístiques del conjunt d’oferta d’allotjament de l’àmbit territorial que es tracti
- Escrit de Turisme de la Generalitat de Catalunya sobre obligatorietat de donar publicitat al
número de Registre d’Establiments Turístics.
- Escrit d’agraïment de la DGAL sobre tramesa plantilla de personal dins de termini
El Ple en queda assabentat
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.

Data

Matèria

1

Ple
1
2
3

7-02-2014
7-02-2014
17-02-2014

Concórrer convocatòria de subvencions en matèria forestal
Concórrer convocatòria de subvencions campanya PALS
Xarxa de senders Itinerannia (prioritat 2)
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20-02-2014

Llicència d’obres a PUCUSA RIBAS, SA

El Ple en queda assabentat
4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
administración local
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars,
de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres.
Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que
plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la
mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als
serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això
els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència
social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol
ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i
recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar
els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa
i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi
d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som
l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat
de resposta dels governs locals.
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Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment
garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de
la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant,
del Consell d’Estat.
Atès l’informe jurídic favorable de Secretaria de conformitat amb el que disposa l’article 3 b)
del Reial Decret 1174/1987,de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional en concordança amb l’article 75 ter 2
de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d' octubre, del Tribunal Constitucional
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els ACORDS següents:
PRIMER. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix
en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON. A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art.
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER. Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora
Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Campelles, de forma solidària i indistinta
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència
ferma i la seva execució.
L’alcalde explica abastament la proposta que ha de ser aprovada per 1.200 ajuntaments que
representin 7.200.000 ciutadans per tal que el recurs sigui viable.
Abans del 15 de març tots els ajuntaments han d’aprovar-ho per majoria absoluta.
Aquesta Llei estatal posa en perill la supervivència dels ajuntaments petits en detriment dels
serveis als ciutadans que en seran els perjudicats.
Tots els assistents es mostren conformes amb els perjudicis que provoca la Llei.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels QUATRE membres assistents dels CINC que de
fet i Dret integren la corporació.
5. Seguiment de la Gestió
L’alcalde explica que el tema del carnet boletaire s’ha refredat una mica. A la darrera reunió al
CEINR del Ribes de Freser el dia 26 de febrer, algun ajuntament i fins i tot el representant de la
Generalitat van posar-hi pegues.
Al mes de març hi ha prevista una reunió dels municipis de la Vall de Ribes.
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Pel que fa les subhastes forestals: ara sembla que hi ha interès en la nostra fusta i milloren el
preu. Tenim dues empreses interessades.
Hauríem d’adjudicar les subhastes el mes de març, per tallar de cara al bon temps.
Pel que fa la Biomasa, la Diputació ens podria subvencionar entre el 80 i el 90 % del cost. El
consorci EIN Ripollès ens fa un estudi sobre la seva viabilitat.
Tenim l’espai habilitat i es podria donar servei a l’Ajuntament, cal Ras, Parròquia i cal Tubau.
6. Mocions
6.1. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la
UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la
Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i
catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va
destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i
per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els
altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva
esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies
catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII,
capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència
més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya
durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels
joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els
estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al
llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per
alguns aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la
conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han
posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en
el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat
de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la
portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol
projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix
totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal
excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació
de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27
de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que
Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll
per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels QUATRE membres assistents dels CINC que de
fet i Dret integren la corporació.
6.2. Moció de suport a l’Ajuntament de Ripoll de proposar el Dr. Eudald Maideu i Puig
com a candidat de la Creu de Sant Jordi.
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El dia 27 de gener de 2014 l’Ajuntament de Ripoll ha acordat iniciar les gestions per
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi al Dr. Eudald Maideu i Puig per la seva trajectòria
professional dins el món de la medicina i la salut, però també pel seu treball de conservació i
difusió del nostre patrimoni cultural.
Vist que és pública i notària la tasca que el doctor Maideu ha realitzat al llarg del temps i
realitza actualment en el mecenatge de les arts i la cultura del Ripollès i molt especialment en la
recuperació de l’arquitectura del Castell de Mataplana i del Museu del Compte Arnau, al municipi
veí de Gombrèn.
Vist el Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya amb les correccions d'errades publicades en el DOGC núm. 201 de data 19/02/1982;
Atès que la Creu de Sant Jordi és un guardó creat amb la finalitat de distingir aquelles persones
naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la
defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la proposta de l’Ajuntament de Ripoll i proposar el Dr. Eudald Maideu i Puig
com a candidat a la Creu de Sant Jordi 2014.
2. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Ripoll per
al seu coneixement
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels QUATRE membres assistents dels CINC que de
fet i Dret integren la corporació.
6.3. Donar suport a la moció de l’AMI sobre votacions pel dret a decidir
MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA
INDEPENDÈNCIA’
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma més
clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió
de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del
2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat
catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos
institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta
institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el
poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació.
Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de
ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen
des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs
objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a
cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés,
així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda popular.
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A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament,
mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que
l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI)
avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament de Campelles reunit en sessió plenària, recollint la voluntat
popular, ACORDA:
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la
independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014.
2. Cedir la sala de l’Ajuntament per facilitar la recollida de signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya
‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels QUATRE membres assistents dels CINC que de
fet i Dret integren la corporació.
7. Precs i Preguntes
La Sra. Alsina demana per les obres de l’entrada del poble. Per tenir en compte els problemes
de seguretat que es donen actualment.
L’alcalde explica que les obres estan en marxa i s’ha tingut en compte el perill del vial que
s’incorpora. Segurament el tallarem.
Pel que fa el Baell ja s’ha habilitat la zona de contenidors que serà una gran millora per la
supressió de contenidors al carrer, per la reducció de viatges de recollida i per l’endreçament de
la zona davant l’hotel i recuperació de la Serradora.
Al camí d’Esteguel hem aconseguit que LERSA pagui la meitat de les obres d’adequació (700 €).
Ja hi ha els compactadors a la zona de la nau de l’Ajuntament. Manca connectar l’electricitat
trifàsica.
Hem acabat totes les connexions pel soterrament de les línies del carrer major i ja podrem
eliminar totalment la línia aèria.
A la finca municipal de can Gorra hi ha diferents possibilitats que ens ha fet el propietari de can
Rull, Sr. Ferran Pauné:
a) Restauració amb mètodes tradicionals
b) Implantació de l’escola de pastors de Catalunya
c) Ha demanat 70 pins per restaurar can Rull amb mètodes tradicionals (s’han de tallar amb
lluna vella. La llenya per cremar es talla amb lluna nova)
d) Implantació d’un centre meteorològic a Campelles.
Per altra part el 6 de juliol Campelles col·labora amb el Ball d’Ansar que organitzen a Ribes de
Freser. Ens vindran a fer una ballada i l’Ajuntament només haurà de pagar un sopar als
balladors. A Queralbs també hi col·laboren l’endemà.
Per acabar, enguany Campelles col·labora amb el Carnestoltes de Ribes de Freser.
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, com que no hi ha més punts a tractar, l’alcalde
president aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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