AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Ple ordinari núm. 4 del dia 27 de juny de 2014
Lloc: Sala de Plens
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
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)
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)
Absències: CAP

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Donar compte de la relació de factures aprovades des de la darrera sessió plenària
Aprovació de la proposta de Festes Locals per l’any 2015
Manifest dels càrrecs electes locals de Campelles a favor del dret a decidir del poble de
Catalunya i en suport a la consulta del 9 de novembre .
7. Mocions:
7.1. Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on està ubicat el
centre escolar.
7.2. Moció de suport a l’Ajuntament de Llanars per reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua
la finalització de les obres del projecte de col·lectors en alta del municipi de Llanars a l’EDAR
de Camprodon.
7.3. Resolució de la FMC sobre l’afectació de l’ARSAL a les polítiques educatives Municipals
8. Proposta de suport a la consulta del dia 9 de novembre de 2014
9. Precs i Preguntes
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les Actes dels Plens següents:
- Núm. 2, Ordinari de 28-02-2014
- Núm. 3. Extraordinari de 29 d’abril de 2014.
2. Correspondència i despatx oficial
No n’hi ha
3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
3.1. Donar compte de la liquidació del pressupost de 2013
Es fa saber al Ple que l’Alcaldia va aprovar en data 4-04-2013 l liquidació del pressupost de
2013 següent:
“...”

RESOLUCIÓ

Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE CAMPELLES corresponent a
l’exercici econòmic de 2013, formulada per la Intervenció en acompliment del què disposa la
legislació vigent.
Atesa així mateix la proposta d’incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a què no
resulta romanent de tresoreria NEGATIU.
HE

RESOLT:

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Campelles corresponent a
l’exercici econòmic de 2013, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció de Fons, i
quin resum de RESULTAT PRESSUPOSTARI I DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2013 és
el que a continuació es detalla:

RESULTAT PRESSUPOSTARI
A 31/12/2013

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

a. Operacions corrents

265.917,71

250.946,22

14.971,49

144.459,39

128.478,15

15.981,24

410.377,10

379.424,37

30.952,73

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

0,00

0,00

410.377,10

379.424,37

30.952,73

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

Ajustos

AJUSTOS:
4. (-) Crèdits gastats finançats amb
Romanent de Tresoreria per a despeses grals

68.731,01

5. (+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

54.931,03

Resultat
pressupostari

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

154.614,77
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Pel que fa al romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2013
1. (+) Fons líquids

IMPORTS

2. (+) Drets pendents de cobrament

IMPORTS
331.827,70
500.580,87

53.079,94

(+) del Pressupost corrent

438.241,57

(+) de Pressupostos tancats

9.259,36

(+) d'operacions no pressupostàries

0,00

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament

86.294,00

(+) del Pressupost corrent

24.871,46

(+) de Pressupostos tancats

36.386,51

(+) d'operacions no pressupostàries

42.641,79
17.605,76

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

746.114,57

II. Saldos de dubtós cobrament

302.272,19

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. Aportació pròpia afectada a inversions

441.328,78

VI. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II – III-IV)

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
NECESSITAT / CAPACITAT DE FINANÇAMENT
A 31/12/2013
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)
Ajustos Sistema de Comptes Europeu 95

2.513,60

Drets
reconeguts
nets
265.917,71

Obligacions
reconegudes
netes
250.946,22

Resultat
pressupostari

144.459,39

128.478,15

15.981,24

410.377,10

379.424,37

30.952,73

14.971,49

-6.028,03

Capacitat/necessitat finançament

24.924,70
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Segon.- Incorporar en el Pressupost de 2014 els romanents de crèdit per import de 441.328,78
euros, que figuren detallats a continuació, amb el següent finançament:
DESPESES A INCORPORAR
2013.1.151.6000212
2013.1.151.61107
2013.1.151.61108
2013.1.151.61109
2013.1.151.6890011
2013.1.155.6220013
2013.1.155.62208
2013.1.338.62201
2013.1.920.62300
FINANÇAMENT
2013.1.87000

(€)
Expropiació del Castell
Adequació zona residus – compactadors
Adequació zona contenidors El Baell
Rampa accés església Campelles
Patrimoni Municipal del Sol
Modificació escomeses
Arranjament C/ de la Rovira
Arranjament escenari sala festes
Fotocopiadora
- Romanent de Tresoreria per a despeses generals

441.328,78
184.000,00
11.614,79
8.005,07
5.759,89
200.165,44
3.283,79
20.190,80
4.800,00
3.509,00
441.328,78

Tercer.- Donar compte del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera
sessió a celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’alcalde-president. Joan Dordas Riu
En dono fe. El secretari. Josep Ruiz i Muñoz
Campelles, 4 d’abril de 2014
“...”
El secretari explica la proposta.
El Ple en queda assabentat
3.2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Núm.
Ple
1

Data

Matèria

28/02

2

28/02

3

03/03

4

05/03

Deixar sense efecte adjudicació de la subhasta de fusta del 2011a l’empresa FITOR
FORESTAL SL
Deixar sense efecte adjudicació de la subhasta de fusta del 2009 a l’empresa Explotacions
Forestals M.BAUTISTA
Acollir-nos a la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de la Diputació de “Fons de
Cooperació econòmica i cultural 2014”
Acollir-nos a convocatòria de subvencions per a l’accés a les noves tecnologies

5

13/03

6

14/03

Eximir de l’impost de vehicles de tracció mecànica , al senyor Juan Jose Ruiz San Jose,
degut al 65% del grau de discapacitat.
Atorgar llicència d’obres a Fun Planet Iniciatives, per construcció d’un Restaurant

7

15/03

Aprovació de la convocatòria i les bases de selecció de personal de l’

8

17/03

Aprovar la liquidació per les despeses de buidar la fossa sèptica de la Devesa

9

17/03

10

24/04

Autoritzar als tècnics del punt infoenergia per obtenir la informació municipal necessària ,
com també per interlocutar com assessors del nostre ajuntament amb les diferents
empreses subministradores d’energia
Aprovar Liquidació 2013

11

14/04

Acomiadar a la Sra. Alba Prat Rojas, del servei de neteja de l’ajuntament.

12

17/04

Atorgar llicència d’obres a Sergi Bosch i Vanesas Freixas

13

17/04

Atorgar llicència d’obres a Simón Rovira Puig i Montserrat Marti i Verdaguer

14

24/04

15

24/04

Comunicar, al Consorci de Recaptació, baixa de rebuts de Campsa Estaciones de Servició
SA i noves liquidacions a favor de Societat Catalana de Petrolis SA
Comunicar, al Consorci de Recaptació, baixa del rebut d’aigua del 2011 a nom de M.Rosa
Grive Planas.
Aprovar el fraccionament de la taxa de llicència d’obres de Sergi Bosch i Ciruela

16
17

28/04
30/04

18

14/05

19

15/05

20

15/05

Atorgar permís a Sergi Bosch i Ciruela per realitzar rampa des del solar de l’ajuntament per
poder accedir millora l terreny on es construeix l'habitatge unifamiliar, establint tot un
seguit de condicions que estableix l’informe del tècnic municipal
Nomenar els representants responsables de les pastures per a l’any 2014
Aprovar l’avant projecte elaborat pel enginyer Industrial del Punt Info energia , per a l’obra
“Instal·lació de caldera de biomassa a l’ajuntament”
Sol·licitud subvenció fora de concurrència a la Diputació de Girona

21

27/05

Adjudicar els aprofitaments del 2008,2009,2010,2011,2012 i 2013 a TREBOFER,sl

22

01/06

23

03/06

24

04/06

25

16/06

26

17/06

27

17/06

Comunicar a Localret la quantitat de despesa consignada al pressupost en la partida de
comunicacions telefòniques, pel tema de compra agregada
Comunicar a la Direcció General del Cadastre el interès de l’ajuntament a ser inclòs en la
resolució relativa al procediment de regularització cadastral 2015-2016.
Nomenar a la Sra. Dolors Ruiz Teixidor i publicar-ho al BOP i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament.
Atorgar llicència d’obres a Construccions Lluis Cutrina per reforma de Banys de l’Hotel
Terralta del Baell.
Donar de baixa el rebuts d’aigua i de IBI Urbana i Rústica de la Sra. M del Carme Prat
Costa
Aprovar la quota de l’aprofitament dels comunals per a l’any 2014

28

20/06

Convocar la Comissió de Especial de Comptes i el Ple del dia 27 de juny de 2014

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dona compte al Ple de les relacions
de la darrera sessió plenària:
Relació 001 factures de la 364 a la 378
Relació 002 factures de la 379 a la 389
Relació 003 factures de la 390 a la 408
Relació 004 factures de la 409 a la 415
Relació 005 factures de la 416 a la 426
Relació 006 factures de la 427 a la 433
Relació 001 factures de la 001 a la 004

de factures aprovades per resolució d’alcaldia des
per
per
per
per
per
per
per

import
import
import
import
import
import
import

de
de
de
de
de
de
de

3.431,84€
4.435,03€
4.027,25€
9.710,81€
280,14€
1.792,79€
1.282,35€

Els regidor tenen còpies de la relació de factures.
El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la proposta de Festes Locals per l’any 2015
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta
dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple és l’òrgan competent
per adoptar aquest acord. Els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir
amb cap dels festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC
núm. 6159, del 28 de juny de 2012.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Establir els dies 25 de maig (segona Pasqua Granada) i 11 de novembre (Sant Martí) com a
proposta de les festes locals per l’any 2014.
Establir el dia 24 d’agost (Sant Bartomeu) com a Festa Local del nucli del Baell, juntament amb
Sant Martí (11 de novembre)
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Manifest dels càrrecs electes locals de Campelles a favor del dret a decidir del poble
de Catalunya i en suport a la consulta del 9 de novembre
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs electes
locals que som o hem estat del nostre municipi, els sotasignants volem manifestar el nostre ple
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compromís amb el procés que ens ha de conduir a exercir el dret a decidir sobre el futur polític
del nostre país i, en conseqüència, amb la consulta prevista pel proper 9 de novembre.
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament de CAMPELLES a
través del seu Ple Municipal, deriva dels nostres valors democràtics, de la nostra convicció que
és la voluntat popular la que configura les lleis i les normes i que aquestes no poden mai
coaccionar una clara majoria com és el cas de la ciutadania de Catalunya que reclama poder
decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur del país.
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania catalana
ha anat acumulant decepcions i greuges per part de les institucions de l’Estat espanyol i també
s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest Estat de reconèixer la seva pluralitat nacional
interna. Lluny d’aquest reconeixement, que potser hagués facilitat un encaix còmode de la nació
catalana en el marc espanyol, les institucions espanyoles i els seus principals partits polítics,
han optat per recentralitzar l’Estat, incomplir els compromisos, laminar les competències
catalanes, negar la nostra realitat nacional, atacar constantment eines tan vitals per la cohesió
social del nostre país com la immersió lingüística a les escoles o agreujar una situació de dèficit
fiscal absolutament insostenible des d’un punt de vista econòmic i social.
La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou Estatut
d’Autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions Catalunya-Espanya, posant de
manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a les urnes era secundària davant
l’opinió d’un Tribunal, ja aleshores fortament desacreditat i fins i tot caducat.
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquest sentència, i sobretot la gran
manifestació de l’11 de setembre del 2012 i la impressionant Via Catalana de l’11 de setembre
del 2013, ambdues organitzades impecablement per l’Assemblea Nacional Catalana, varen
significar l’eclosió de la voluntat molt majoritària de la societat catalana de poder decidir el futur
polític de Catalunya, inclosa l’opció d’esdevenir un estat independent. A nivell políticinstitucional, les eleccions al Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una
clara majoria compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o
consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i el Dret a
Decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte Nacional pel Dret a
Decidir o l’acord de sis forces polítiques el 12 de desembre de 2013 sobre el contingut i la data
de la consulta, han anat configurant l’imprescindible full de ruta institucional per, finalment, el 9
de novembre, posar la decisió sobre el futur polític del país en mans de la ciutadania, és a dir,
perquè el poble català exerceixi finalment el seu dret a l’autodeterminació.
Ara, a pocs mesos de la consulta, i després de la negativa del Congrés dels Diputats
d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força per la societat
catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre societat civil, institucions
catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la conjuminació de l’energia popular
i cívica amb la fermesa institucional i política.
En aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat electes locals de
CAMPELLES en l’etapa democràtica:
•
•

•

•

•

Manifestem que Catalunya és una nació i que tota nació té dret a decidir el seu futur
polític de manera lliure i democràtica.
Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el govern de la
Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la consulta prevista pel
proper 9 de novembre sigui una realitat.
Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal de poder
fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre país, i en
particular al de CAMPELLES, la màxima col·laboració i lleialtat institucional per fer
possible la consulta del 9 de novembre.
Fem una crida per tal que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a decidir
s’esdevingui, en tot moment, des de la defensa dels valors democràtics, del diàleg i de
la cohesió social.
Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest camí
democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el futur polític del
nostre país.

I acordem fer arribar aquest Manifest a la Presidència de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la Independència.

7. Mocions
7.1. Moció del Consell d’Alcaldes del Ripollès en relació a sol·licitar la gratuïtat del
desplaçament per a l’alumnat d’ensenyament obligatori resident al municipi on està
ubicat el centre escolar.
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Es proposa al Ple donar-hi suport en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat
7.2. Moció de suport a l’Ajuntament de Llanars per reclamar a l’Agència Catalana de
l’Aigua la finalització de les obres del projecte de col·lectors en alta del municipi de
Llanars a l’EDAR de Camprodon.
Vista la moció de l’Ajuntament de Llanars següent:
“...”
8. MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON
Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Llanars reivindica la necessitat de disposar d'una
infraestructura de sanejament al municipi de Llanars;
Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre del 2000, va
acordar de manifestar la necessitat urgent d'una infraestructura de sanejament a Llanars.
L’acord es va trametre a l'ACA (NRS 333, de 12/09/00), al Departament de Medi Ambient a
Barcelona (NRS 334, de 12/09/00), i Medi Ambient a Girona (NRS 335, de 12/09/00);
A l’abril del 2001 s’envia escrit a la Directora de l’ACA (NRS 172, de data 09/04/01), mitjançant
el qual es posa en antecedents les diferents entrevistes que va mantenir l’Ajuntament sobre
aquest tema (amb la Delegada de Medi Ambient a Girona, amb el tècnic de l’ACA Sr. Antoni
Ribe al febrer de 2001; i amb el Gerent de l’ACA Sr. Lluís Quer a l’abril del 2001, el resultat de
la qual ens animà a creure que en un termini relativament breu el municipi de Llanars disposaria
del tan reivindicat sanejament), i se li demana se’ns informi i confirmin les previsions en aquest
sentit;
El setembre de 2001, el Departament de Projectes i Expropiacions de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua, va redactar el "Projecte de construcció

dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon", assumit per l'Enginyer
de Camins Sr. Jordi San Millán i Filbà, del qual l'Agència Catalana de l'Aigua, en data 15 de
gener de 2002, ens va trametre un exemplar pel nostre coneixement;
L'Agència Catalana de l'Aigua, en data 13 de setembre de 2002, ens va comunicar que en data
9 de setembre de 2002 s'havia aprovat tècnicament el projecte i s'incoava expedient
d'informació pública (DOGC núm. 3733, de 04/10/02). Alhora, ens demanaven informe pel que
feia referència a les competències de l'Ajuntament;
Per Resolució de la Directora de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 28 de febrer de 2003, es va
aprovar definitivament el projecte, DOGC núm. 2847 de data 20/03/2003;
Atenent que l'Ajuntament tenia prevista l'execució de l'obra Infraestructura Passeig de les
Riberes Ter i Feitús (1a fase), subvencionada parcialment per l'Agència Catalana de l'Aigua i vist
que el projecte de col·lectors afectava l'espai d'actuació, es va creure convenient la previsió
d'execució simultània de la part d'obra d'aquest àmbit, raonament amb el que hi va estar
d'acord l'ACA i va donar com a resultat l'emissió per part de l'enginyer Sr. Joan Millán i Filbà, del
Departament d'Infraestructures III, en data maig 2003, del desglossat "Projecte dels col·lectors
en alta d'aigües residuals del passeig de les riberes Ter i Feitús (1a fase)", amb una atribució de
fons per part de l'ACA del 100% del cost (resolució de data 13 de març de 2005). L'obra es va
contractar per acord del Ple de l'Ajuntament de 6 d'agost de 2003 i es va executar totalment;
L'Ajuntament, per mitjà d'escrit (NRS 411, de 25/07/2003), davant el fet que des de la
resolució de 28 de febrer de 2003 d'aprovació definitiva del projecte encara no s'havien iniciat
les obres del projecte general de col·lectors, va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua les
previsions d'inici de les mateixes per tal de donar una resposta ajustada a la demanda dels
ciutadans;
L'Agència Catalana de l'Aigua, per mitjà d'escrit (sortida 41767/2003, de data 18 de setembre
de 2003), ens va comunicar que les obres estaven incloses en el PSARU DEL TER I DRÓ i que el
dia 6 d'octubre de 2003 era l'últim dia de presentació de pliques i que es procediria a l'obertura
el dia 16 d'octubre de 2003. Tanmateix, en data 29 d’octubre de 2003, l’Ajuntament en va tenir
coneixement que l’obra encara no estava adjudicada;
En el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 37, de 29 de març de 2004, consta la
presentació per part del Grup Parlamentari de Convergència i Unió de la "Proposició No de Llei
sobre el projecte de construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a l'estació
depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès)" (Tram. 259-00073/07), en el
sentit que "El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a: Que en un període no
superior a quatre mesos s'iniciïn les obres de construcció del col·lector...", datada el 3 de març
de 2004;
En el diari de sessions del Parlament de Catalunya (Sèrie C - Núm. 62) de 27 de maig de 2004
es rebutja la proposició anteriorment esmentada i es publica l'acord en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya núm. 65, de 3 de juny de 2004;
En data 10 de maig de 2004, NRE 422, el Diputat al Parlament de Catalunya Sr. Eudald
Casadesús i Barceló ens va fer arribar còpia de la resposta del Conseller de Medi Ambient, de
data 14 d'abril de 2004, a la pregunta formulada per ell a la Mesa del Parlament, núm. iniciativa
314-00278/07, títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el projecte de
construcció dels col·lectors en alta des del municipi de Llanars a l'estació depuradora d'aigües
residuals (EDAR) de Camprodon (Ripollès). En resum el Conseller respon que el projecte està
inclòs en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) i que
aquestes obres estaven adjudicades, juntament amb altres actuacions de sanejament de la
conca, mitjançant un concurs de concessió administrativa. Així mateix indica que, pel que fa el
calendari d'execució del projecte, el Govern de la Generalitat preveu que es pugui portar a
terme durant l'any 2006;
El 21 de juny de 2005, davant el fet que vàrem tenir coneixement, sense confirmació oficial,
que estava previst d'executar les obres durant el mateix exercici 2005, es va trametre un escrit
a l'Agència Catalana de l'Aigua (NRS 397 de 22/06/2005), en el sentit de demanar que se'ns
confirmés i se'ns informés al respecte, haguda compte del llarg camí recorregut fins aquell
moment i les necessitats sanitàries llargament reivindicades per l'Ajuntament per acomplir les
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condicions mínimes de salubritat pública i dignitat que qualsevol poble del segle XXI ha de
poder oferir;
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/36.186/2005 de data 13/07/05),
ens va comunicar que en data 13 de juny de 2005 s'havia signat el contracte de "Concessió
d'obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions de
sanejament d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró. Clau CT03002058, i que
dintre d'aquest contracte hi havia actuacions en matèria de sanejament del nostre municipi, així
com que, properament contactaria amb nosaltres l'adjudicatari del contracte "ACSA AGBAR
Construcció, SA - SOREA y Constructora de Calaf, SAU - Unión Temporal de Empresas", a fi
d'obtenir les dades necessàries per tal de redactar els corresponents projectes constructius;
L'Agència Catalana de l'Aigua, (per mitjà d'escrit NRS 0138S/40025/ 2005, de data
03/08/2005), en resposta al nostre escrit anteriorment esment de 21 de juny de 2005, ens va
informar entre d'altres qüestions que el calendari d'actuacions es preveia que les obres es
poguessin iniciar a finals de l'any 2006;
Per tal de donar resposta a les reiterades queixes i pressions per part del veïns del municipi,
principalment els que habitaven prop del riu, que es veien afectats per l'estat de l'entorn i els
mals olors i vist que encara no s'havien iniciat les obres, l'Ajuntament, va trametre nou escrit
dirigit al Director a l'ACA, (NRS 60 de 01/02/07), per tal que ens informessin de les seves
intencions en relació a aquestes obres. De l'esmentat escrit se'n va trametre còpia a la
Delegació de Girona de l'ACA pel seu coneixement;
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit NRS 0138S/4533/2009, de data 22/01/2009)
va notificar a l'Ajuntament la Resolució de la Generalitat de Catalunya, d'11 de novembre de
2008, per a la qual es van declarar d'urgència a efectes d'expropiació forçosa, les obres del
projecte de col·lectors, amb tots els béns i drets afectats per l'expropiació que resultes de la
realització de les referides obres i citava a l'Ajuntament, pel dia 03/02/2009, a fi de procedir a
l'aixecament de les Actes Prèvies a l'Ocupació;
L'Agència Catalana de l'Aigua (per mitjà d'escrit amb NRE a l'Ajuntament 522 de data
29/04/2009) va requerir a l'Ajuntament que dugués a terme les obres necessàries per
connectar als col·lectors diversos punts d'aigües residuals. L'Ajuntament va respondre a aquest
requeriment (escrit NRS 477 de 05/06/2009) que es portarien a terme les obres necessàries tan
bon punt s'executés el projecte de col·lectors en alta, a la canalització del qual havien d'anar
connectats els punts d'abocament. El mateix any 2009 es van iniciar les obres;
El Ple de l'Ajuntament de Llanars, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2012, davant el
fet que les obres estaven encara pendents de finalització, amb l'agreujant que la part executada
presentava tot un seguit de deficiències que era del tot indispensable de resoldre, va aprovar la
"MOCIO RECLAMANT A L'ACA LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON", per la
qual es sol·licitava a l'Agència Catalana de l'Aigua que es finalitzessin immediatament les obres
del Projecte constructiu dels col·lectors en alta del municipi de Llanars a l'EDAR de Camprodon,
amb resolució de les deficiències que presentava la part d'obra executada i que es restauressin
degudament la llera i els terrenys afectats per les obres i es netegés la zona de la llera afectada
per l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars fossin
conduïdes a l’EDAR de Camprodon. La Moció es va comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua, al
Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de
Camprodon;
El Director de l'ACA (per mitjà d'escrit NRS 0138S/11.114/2013 de 28/03/2013) va acusar
rebuda dels escrits de l'ACA i del Conseller de Territori i Sostenibilitat pels quals es traslladava
la moció i va respondre que aquesta obres formen part del contracte de concessió d'obra pública
per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions de sanejament
d'aigües residuals urbanes a les conques del Ter i Daró i que el concessionari d'aquest contracte
havia sol·licitat a l'ACA l'equilibri econòmic-financer de la concessió i que es trobava pendent
d'establir les condicions i el calendari de finalització de les actuacions que resten per finalitzar.
També indicava que les obres restaven aturades per l'Ajuntament de Camprodon, atenent a un
desacord amb el traçat i que en aquell moment s'estava redactant una modificació del projecte
que permetés la finalització de les obres. Finalment indicava que atesos els antecedents i vista
la situació administrativa en que es trobava el contracte no podien fixar una data concreta per

atendre l'acord de l'Ajuntament, que tan bon punt disposessin de les previsions ens ho
comunicarien;
Atès que ha transcorregut més d'un any des de l'última comunicació del Director de l'ACA i les
obres estan aturades i encara no coneixem les previsions de finalització de les mateixes;
Atès que considerem que catorze anys són ja molts anys perquè és perllongui una situació que
afecta la salubritat de les persones i que té un impacte considerable sobre el riu Ter i que és de
justícia la seva resolució immediata;
Des del consistori es fa difícil d'entendre que amb un estat tan avançat de les obres no es pugui
posar en servei el col·lector. Després de més d'un any amb les obres parades i sense haver
rebut cap comunicació oficial de l'ACA respecte al termini de finalització i posada en servei, ens
veiem obligats a sol·licitar que ens facilitin el termini d'execució, que, al nostre entendre, hauria
de ser a curt termini;
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Reclamar a l'Agència Catalana la finalització de les obres del
PROJECTE DE
COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LLANARS A L'EDAR DE CAMPRODON, amb
resolució de les deficiències que presenta la part d'obra executada i deguda restauració de la
llera i els terrenys afectats per les obres, i que es netegi la zona de la llera afectada per
l’abocament directe del col·lector en alta tan bon punt les aigües residuals de Llanars siguin
conduïdes a l’EDAR de Camprodon.
Segon. Facultar l'alcalde president per a prendre totes les accions legals pertinents a fi que es
pugui aconseguir la finalització de les obres i la posada en servei del nou col·lector.
Tercer. Demanar al Consell Comarcal del Ripollès el seu recolzament i que es facin les gestions
necessàries a nivell comarcal, a fi d’aconseguir la finalització de les obres i el sanejament de les
aigües residuals del municipi de Llanars.
Quart. Comunicar aquest acord al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, al Conseller de
Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Camprodon i al
Consorci Alba Ter.
“...”
Es proposa al Ple donar-hi suport en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat
7.3 Resolució de la FMC sobre l’afectació de l’ARSAL a les polítiques educatives
Municipals
ANTECEDENTS:
El compromís del món local amb les polítiques educatives del nostre país ha estat una constant
en aquests 35 anys d’ajuntaments democràtics amb un ampli ventall d’actuacions educatives
municipals, bona part executades a instàncies del Govern de Catalunya i del mateix Parlament.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat
(LRSAL), el passat 31 de desembre, ha comportat una reordenació del sistema competencial
dels governs locals que condiciona els serveis i les activitats que presten els ens locals.
En aquest sentit, més de 800 ajuntaments de Catalunya han formalitzat la petició del dictamen
del Consell de l’Estat com a pas previ per plantejar el conflicte contra l’LRSAL en defensa del
principi d’autonomia local davant del Tribunal Constitucional.
L’FMC ha elaborat un primer estudi: “Valoració de l’impacte de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat sobre els serveis educatius dels ens locals de
Catalunya”, que analitza l’afectació de l’LRSAL en l’àmbit de les polítiques educatives
municipals.
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D’aquest informe es desprèn la necessitat urgent d’una adequació dels actuals mecanismes i
instruments de relació i col·laboració institucional entre el Departament d’Ensenyament i el món
local.
És per tot això que s’acorda:
PRIMER: DEMANAR al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya
l’actualització de tots els convenis vigents que tenen amb els ajuntaments del país d’acord amb
el nou marc competencial.
SEGON: INCORPORAR la clàusula de garantia del finançament a què fa referència l’art. 57. bis,
de l’LRSAL, en els actuals i futurs convenis o acords de col·laboració i/o delegació entre la
Generalitat i els ajuntaments.
TERCER: RECLAMAR l’actualització i signatura, dels següents ACORDS-MARC entre el
Departament d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes, amb la finalitat de formalitzar-los; i
així procedir a la signatura dels convenis bilaterals (entre Departament i ajuntament) abans
finalitzi l’actual curs 2013-2104, pel que fa a:
- Sosteniment de les escoles bressols municipals
- Sosteniment de les Escoles de Música i Dansa municipals
- En matèria de persones adultes.
QUART: INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que incorpori a la Llei de Governs
Locals, actualment en debat en el Parlament de Catalunya, la màxima cobertura competencial
als serveis i activitats educatives que desenvolupen els ajuntaments com a part del sistema
institucional de la Generalitat de Catalunya.
Es proposa al Ple donar-hi suport en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Proposta de suport a la consulta del dia 9 de novembre de 2014
Es fa saber que el dia 26-03-2014 vam rebre un escrit de la vicepresidenta del Govern
de la Generalitat de Catalunya on ens demana conèixer el compromís i col·laboració del
consistori en l’organització de la consulta del dia 9 de novembre de 2014.
Per unanimitat, els cinc membres assistents al Ple que de fet i Dret integren la
corporació ACORDEN:
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Campelles amb la celebració de la
consulta.
2. Manifestar expressament la voluntat del consistori en col·laborar amb la consulta en
els termes legalment establerts consulta2014@gencat.cat, en tot allò que permeti
l’exercici de totes les competències municipals.
3. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Precs i Preguntes
El Sr. Josep Dordas demana explicacions de diferents punts:
1. Vol que consti en acta que l’Ajuntament no va voler comprar les 15 taules de la
Comissió de Festes del Baell pel preu de 600 € i ha comprat 10 taules pel preu de 400
€. Aquesta diners podrien haver sigut per la Comissió de Festes.
L’alcalde replica que van plantejar pagar la meitat del preu de les taules per compartir-les i la
Comissió es va negar. L’Ajuntament ha pagat 400 € per 10 taules noves i no 600 € per 15
taules més velles. Ens ha sortir més barat que la proposta de la Comissió de Festes.

2. Explica que s’han tallat arbres de la subhasta de 2007 que ara sembla que s’ha
adjudicat a un rematant.
L’alcalde respon que es van tallar abans de l’adjudicació de la subhasta. Parlaran amb Santi
Farriol per veure si tothom està al cas.
3. El camí de la Cubill està molt malament. S’ha d’arreglar.
L’alcalde respon que ja s’ha arreglat juntament amb el teulat del refugi.
4. S’hauria de fer netejar el local del Baell que cada dia es fa servir més.
L’alcalde adverteix que s’ha de comunicar a l’Ajuntament l’ús privat del local públic. El servei de
neteja es farà càrrec de la neteja puntual.
5. Hi ha deficiències a la façana de l’església que s’han de fer arreglar.
L’alcalde respon que es farà saber al Bisbat que hi ha deficiències per tal que les arregli.

El secretari recorda que el proper Ple es farà com cada any al Baell. Enguany el dia 29 d’agost.
I com que no hi ha més punts per tractar, el president aixeca la sessió al lloc, data i hores dalt
consignats.
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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