AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Ple ordinari núm. 5/2014
Data de celebració 22-08-2014
Lloc: Sala de Plens
Inici: 12:00
Acabament: 14:30
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es:
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Correspondència i despatx oficial
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
4. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2014-2015 per obres de reparació i manteniment i
derogació del Decret 155/2012 PUOSC de la Generalitat de Catalunya
5. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2013-2014 PE Diputació de Girona
6. Donar compte de la proposta de la Fundació MAP sobre gestió de les deixalleries
7. Mocions:
7.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès en relació a les subvencions a estudiants de l’Alt
Pirineu, Aran i Solsonès
7.2. Moció de l’Ajuntament de Molló en relació a la cobertura de telefonia mòbil al municipi
8. Precs i Preguntes

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari núm. 4, de 27-06-2014

2. Correspondència i despatx oficial
Data
1-07
2-07

Resum

22-07

Diputació de Girona: ofereix redacció plànols de delimitació de les urbanitzacions
Direcció General de Turisme: informa de la obligació de publicitar el número de registre
d’establiments turístics
Direcció General d’Urbanisme: nova tramitació dels informes sectorials dels Plans
Especials
Consell Comarcal del Ripollès: moció sobre gratuïtat d’alumnes residents al municipi

23-07

Diputació de Girona: comunica atorgament subvenció PEIS

25-07

Consorci Recaptació: informa 3r. Període de cobrança de tributs

28-07

Diputació de Girona: comunica atorgament de subvenció per activitats esportives

29-07

Diputació de Girona: informa de la base de dades XIFRA

3-07

8-08

Departament de Salut: informa de la sol·licitud d’accés al SINAC

El Ple en queda assabentat

3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple
1
2
3

Data

Matèria

24-06
30-06
1-08

Anul·lació liquidacions d’escombraries
Sol·licitud subvenció per actuacions al PEIN
Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per l’ús dels compactadors
de Campelles

El Ple en queda assabentat

4. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2014-2015 per obres de reparació i
manteniment i derogació del Decret 155/2012 PUOSC de la Generalitat de Catalunya
El secretari explica les novetats al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2013-2017.
Per Decret 104/2014:
S’ha derogat la línia d’inversions de la Generalitat de Catalunya (Programa General).
S’ha aprovat la línia de reparació i manteniment de 2014-2015
S’ha delegat a la Diputació de Girona la gestió del seu Programa Específic
El Ple en queda assabentat

5. Donar compte de l’aprovació del PUOSC 2013-2014 PE Diputació de Girona
Al BOP de Girona de 14-08-2014 la Diputació de Girona ha aprovat definitivament el Programa
Específic per les anualitat 2013 i 2014.
L’Ajuntament de Campelles no hi consta perquè hi ha prevista una subvenció de 70.000 € per
l’exercici de 2016, amb destí a les obres de millora del dipòsit d’aigua potable de Campelles.
El Ple en queda assabentat

6. Donar compte de la proposta de la Fundació MAP sobre gestió de les deixalleries
Es fa saber que la fundació MAP ha presentat una memòria de la seva actuació en la gestió de
les deixalleries del Ripollès que repercuteix en l’obra social de l’entitat.
Els assistents es mostren unànimes en reconèixer la gran tasca social de la Fundació MAP.
Per unanimitat acorden donar-hi suport davant el Consell Comarcal del Ripollès per tal que
continuïn fent aquesta gran labor en benefici de les persones amb disminució.

7. Mocions:
7.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès en relació a les subvencions a estudiants
de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
NÚM. 17. Proposta de suport a la moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la
qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de
les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA)
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Vista la moció aprovada pel Consell Comarcal del Berguedà contra la Resolució ECO/985/2014,
de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a
estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), la qual és del
contingut literal següent:
" AJUTS UNIVERSITARIS. Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les
bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de
l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès.
Moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt
Pirineu, Aran i Solsonès (APA).
La resolució eco/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la
convocatòria per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès,
estableix la necessitats de facilitar l'accés a la universitat en igualtat d'oportunitats a tota la
població catalana. En aquest sentit aquesta Resolució assenyala un tractament especial envers
les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (Alta Ribagorça, Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà, Solsonès i la Vall d'Aran) motivat per les condicions geogràfiques
d'aquestes zones i per la distància i dificultat de desplaçament a les zones universitàries.
Val a dir, que si els motius d'atorgament dels ajuts són aquests, el Berguedà també té aquestes
mateixes problemàtiques amb l'afegit que hi ha municipis d'aquesta comarca que tenen una
distància de desplaçament i allotjament envers les zones universitàries molt més elevada que
municipis que pertanyen a l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès. Així mateix les condicions
d'accessibilitat cap a les zones universitàries des de la comarca del Berguedà són, en molts
casos, més dificultoses per la climatologia, infraestructures i comunicacions.
De conformitat amb l'article 2.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'Alta Muntanya, el Ripollès, el
Berguedà i la Garrotxa, són comarques de muntanya igual com també ho són l'Alt Urgell, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Solsonès i la Vall d'Aran, sense
oblidar que a la mateixa llei s'especifiquen també altres zones de muntanya.
Atès que l'article 6 de la Llei1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Ple territorial general
de Catalunya , estableix que les comarques de muntanya poden ésser objecte de directrius
estratègiques comunes de planificació i que aquestes directrius han de coordinar la correcció
dels dèficits d'infraestructures i d'equipaments de dites comarques, amb la finalitat d'evitar que
la població que hi resideix no es vegi obligada a abandonar llurs nuclis de població.
Atès que l'exposició de motius de la Llei 2/1983 reconeix la difícil geografia, la insuficiència de la
xarxa de comunicacions de les comarques i zones de muntanya i la necessitat de procedir a
compensar-les dels desavantatges físics i socioeconòmics derivats del clima rigorós, de l'altitud,
del relleu, de l'aïllament i dels dèficits d'infraestructures i de serveis bàsics.
Vist el disposat a l'article 9 de la Llei 2/1983, mitjançant el qual el Consell Executiu ha
d'establir, per a les zones de muntanya, un sistema de prioritats en les ajudes i les subvencions,
havent-ne de resultar beneficiaris els residents en el minicipi/s que integren la zona de
muntanya. Considerant també l'article 11 de la mateixa Llei que determina que la política de
subvencions del Consell Executiu ha de tendir a compensar els desequilibris econòmics i socials
entre les diverses comarques i zones de muntanya.
Atès que l'article 130.2 de la Constitució espanyola reconeix explícitament la necessitat d'un
tractament especial de les àrees de muntanya.
Atès que la Resolució eco/985/2014, de 2 de maig, exclou algunes comarques d'Alta muntanya
previstes per la Llei 2/1983, inclòs el Berguedà, de la concessió dels ajuts i que aquesta exclusió
implica un greuge comparatiu entre les comarques considerades de muntanya d'acord amb
l'esmentada llei, pel fet d'ésser només una part d'aquestes les beneficiàries dels ajuts per a
estudiants universitaris.
Per tot això, s'acorda, per unanimitat:

Primer.- Sol·licitar al departament d'Economia i Coneixement i a l'Agència d'Ajuts Universitaris i
de Recerca que la comarca del Berguedà sigui inclosa en la Resolució d'ajuts per a estudiants
universitaris.
Segon.- Comunicar aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director de l'Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al conseller de Territori i Sostenibilitat, a la
delegació territorial del govern de la Generalitat a la Catalunya Central, als Consells Comarcals
de les comarques de muntanya i a tots els ajuntaments de la comarca del Berguedà."
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda,
per unanimitat dels membres assistents:
Primer. Donar suport a la moció contra la Resolució ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual
s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a estudiants universitaris de les
comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), en tots els seus termes.
Segon. Sol·licitar al departament d'Economia i Coneixement i a l'Agència d'Ajuts Universitaris i
de Recerca que la comarca del Ripollès, juntament amb el Berguedà i la Garrotxa siguin incloses
en la Resolució d'ajuts per a estudiants universitaris.
Tercer. Comunicar aquest acord al conseller d'Economia i Coneixement, al director de l'Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, al conseller de Territori i Sostenibilitat, a la
delegació territorial del govern de la Generalitat a la Catalunya Central i a Girona, als Consells
Comarcals de les comarques de muntanya i a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda
constància
La proposta s’aprova per unanimitat.

7.2. Moció de l’Ajuntament de Molló en relació a la cobertura de telefonia mòbil al
municipi
Vista la moció de l’Ajuntament de Molló següent:
“...”
Des del mes de maig de 2013 els usuaris de telefonia mòbil de Movistar (veu i dades)
del municipi de Molló han notat molts problemes de cobertura. Tot i les trucades
realitzades per aquest Ajuntament al telèfon d'atenció al client per a empreses
900101010 de Movistar i al telèfon específic per a ajuntaments de la companyia, així
com diverses converses amb el Sr. Miquel Lupiañez (EPE Servicios Masivos Gi III
(Mant.)), no s'ha solucionat el problema.
Al nostre municipi tenim dos repetidors de telefonia mòbil (ubicats a la Casa de la Vila i
al Serrat de la Perdiu a Fabert) que proporcionen cobertura de la companyia Movistar a
gairebé el 100% del terme municipal. Aquests repetidors no proporcionen cobertura 3G
a data d'avui. Només en alguns pocs punts del poble de Molló, que agafen cobertura de
l'antena de Sant Antoni de Camprodon, es possible connectar-se amb 3G sense cap
tipus de problema.
En períodes estivals, en el que la població al nostre municipi i en general a la Vall de
Camprodon, arriba a triplicar-se, genera un col·lapse de les comunicacions telefòniques
mòbils, i provoca que el tràfic de dades sigui gairebé nul, així com que sigui impossible
establir una trucada de veu a un mòbil (moltes vegades salta la bústia de veu, i arriben
els missatges de trucada perduda al cap d'unes hores al mòbil receptor de la
trucada...).
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L’Ajuntament de Molló, després de diverses queixes per escrit i per telèfon a la
companyia Movistar per la baixa qualitat del servei de veu (en èpoques de vacances) i
de dades (durant tot l’any), per la manca de cobertura 3G (el que fa impossible fer ús
de les dades), i pels talls de cobertura que es produeixen darrerament deixant sense
telefonia mòbil als seus clients més de 24 hores, sense que la companyia hagi aportat
cap solució ni hagi millorat la cobertura, ha decidit presentar aquesta moció
acompanyada de signatures de clients de la companyia de telefonia mòbil Movistar
descontents amb el servei que ofereix.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
1. Manifestar públicament el descontentament de l’Ajuntament de Molló amb el tracte i
el servei que la companyia Movistar ofereix al nostre municipi.
2. Fer arribar una queixa formal a la direcció de la companyia, acompanyada de les
gairebé 200 signatures de clients de la companyia, per a la seva deguda constància.
3. Comunicar-ho a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya.
4.
Comunicar-ho
Telecomunicacions.

a

la

Secretaria

d’Estat

de

5. Fer arribar aquesta moció a l’ACM, FMC i LOCALRET per a la seva presa en
consideració i al Consell Comarcal del Ripollès per si li vol donar suport.
“...”

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Fer-hi constar que el municipi de Campelles pateix també un seguit de deficiències
en cobertura de telefonia mòbil que també afecta els serveis d’emergències i sobretot
la cobertura de dades.
3. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Molló per a la seva deguda constància.
4. Trametre aquest acord a Movistar, a LOCALRET i a la Direcció General de
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància.

La proposta s’aprova per unanimitat.

8. Precs i Preguntes
El Sr. Josep Dordas fa constar el malestar de la Comissió de Festes per no haver cobrat la
subvenció de l’Ajuntament abans de la Festa del Baell
L’alcalde es disculpa, explica que ha sigut un oblit i que no tornarà a passar. Tot i això ja han
explicat que es pagarà el dia 26 que torna la Dolors.
La Comissió de Festes present a l’acte i el regidor Sr. Dordas acceptes la disculpa.
El Sr. Josep Dordas fa constar el malestar de la de la Comissió de Festes per la coincidència de
la programació del teatre de demà dia 23 a Campelles amb els actes de la Festa del Baell.
També hi ha una fira de terrissa a Campelles que els pot afectar.
L’alcalde respon que no s’ha fet amb mala intenció i que el Baell també és de Campelles. L’error
ha sigut per la descoordinació entre els organitzadors dels dos esdeveniments. S’ha de mirar de
millorar aquesta coordinació. Pot ser el programa de festes del Baell hauria pogut publicar l’obra
de teatre com a part dels actes de la Festa del Baell i fins i tot la fira de terrissa hauria ajudat a

prestigiar la festa del Baell (tot i que s’ha organitzat molt a darrera hora i de manera molt
ràpida).
Repeteix que el que han de fer és crear la comissió de Festes de Campelles per coordinar els
actes amb la Comissió del Baell. Si això no es pot fer s’ha de coordinar l’Ajuntament amb la
Comissió de Festes del Baell per tal que aquests fets no es tornin a produir.
El Sr. Josep Dordas recull una intervenció del públic i recorda que s’ha de millorar el local social
del Baell: manca la canal de les aigües pluvials i arreglar la porta.
L’alcalde respon que li manarà al tècnic un informe sobre la intervenció més adient per
solucionar el tema.

El Sr. Josep Dordas recull una intervenció del públic i explica que la zona d’escombraries té
problemes d’il·luminació i d’un terra que quan plou és un fangueig
L’alcalde respon que també li manarà al tècnic un informe sobre la intervenció més adient per
solucionar el tema.

El Sr. Josep Dordas recull una intervenció del públic que demana una actuació per evitar els
danys al bosc provocats pel boletaires.
Desprès de vàries intervencions, l’alcalde respon que posaran un rètol de prohibició d’accés al
bosc al camí de Prat de Jou, excepte autoritzats (autoritats competents, propietaris i ramaders)
amb advertiment de sanció als infractors.
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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