AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Ple ordinari núm. 7/2014
Lloc: Sala de Plens
Inici: 18:00
Acabament: 19:10
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. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’estat
d’execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 2014
Aprovació de la rectificació d’errors a l’edicte del BOP de Girona de les ordenances fiscals
vigents
Aprovació del pressupost de 2015 i de la plantilla de personal
Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci del Ter
Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del
Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia.
Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
9.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels immobles
permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans empreses.
9.2. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’ús del català
als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals l’Ajuntament de
Campelles sigui part.
Assumptes urgents
Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidor Sr. Marc Cutrina per
motius de feina que no ha pogut evitar per assistir a aquest Ple ordinari.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia, següents:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les Actes dels Plens següents:
- Núm. 5, ordinari de 28-08-2014
- Núm. 6, extraordinària de 22-09-2014

2. Correspondència i despatx oficial

Data

Resum

27-10
17-10

Enquesta de satisfacció Tramesa del Consell Comarcal del Ripollès
Ajuntament de Campelles 2013 Just. recep. doc. CGCL

14-10

Tramesa d'informació de telecomunicacions Informació sobre canvi de canals TDT

13-10

Diputació: Autorització de les obres d'un pas salvacunetes a la carretera GI-V-401

23-07
28-09

CCR: Decret de Presidència de data 1 d'octubre de 2014 d'aprovació del pagament de
l'import subvencionat de certificacions d'obres incloses al PUOSC.
Carta de la vicepresidenta per la consulta 9N 2014 .

19-09

Excursió motoritzada al medi natural Tramesa del Consell Comarcal del Ripollès

19-09

Pla a l'Acció 2014, línea 2 Concedides .

10-09

Comunicacions Diputació de Girona Cooperació local-Cooperació Esportiva-Rectificació
import subvenció convocatòria Esports-2014
Comunicacions Diputació de Girona Acció Territorial. MA/8189. Comunicació de la
preselecció de la convocatòria per a la fase pilot del Pla de foment de la biomassa
forestal per a ús tèrmic a Catalunya.
Notificació Resolució concessió ens locals DGJ .

03-09

21-08

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
Núm.
Ple
1
2
3

Data

Matèria

1-10
16-10
16-10

Encàrrec al CEINR recuperació de pastures
Llicència obres cal Carrasquet: pavimentació
Aprovació conveni amb el Consell Comarcal i Ripollès Desenvolupament: Itinerànnia

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de
l’estat d’execució del Pressupost corresponent al tercer trimestre de 2014
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola,
essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic
o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i tramès a
l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva aprovació i
seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució del
tercer trimestre del pressupost de 2014, el contingut del qual consta a l’expedient que s’ha
presentat al MINHAP.
En resum no complim l’estabilitat pressupostària per incorporació de romanents i sí que
complim la Regla de Despesa.
El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la rectificació d’errors a l’edicte del BOP de Girona de les ordenances
fiscals vigents
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Detectats el errors a l’edicte del Text Refós de les ordenances fiscals de Campelles publicat al
BOP de Girona Núm. 230, d’1 de desembre de 2011, següents:

a) El tipus de gravamen aprovat per lCIO és de 2,266 % (BOP de Girona 246 de 23 -12-2008) i
consta per error el 2,2 %
b) On diu:
Article 11. Gestió per delegació:
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de
fer l’Administració delegada.
Ha de dir:
Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment al Consorci Servei
de Recaptació Cerdanya Ripollès, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

c) On parla de Diputació o província de “Barcelona” ha de dir “Girona”
Es proposa al Ple la seva rectificació.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6. Aprovació del pressupost de 2015 i de la plantilla de personal
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2015 elevat a aquesta
corporació en la forma prevista per l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, juntament amb les bases d’execució
del pressupost, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
B. OPERACIONS DE
CAPITAL
6
7
8
9

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS
73.493,00
2.400,00
38.217,00
73.800,00
38.675,00

0,00
19.812,00
0,00
0,00
246.397,00 €

DESPESES
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEI
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REAL
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS
105.746,48
95.499,55
300,12
24.850,85

20.000,00
0,00
0,00
0,00
246.397,00 €

Així mateix, vista la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual següent:
C.

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
ADMINISTRATIU/VA

1

0

C1

2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
IV. PERSONAL D'OFICIS
- PEO MANTENIMENT
- PERSONAL NETEJA

1
1

0
1

AP
AP

TOTAL PLANTILLA PERSONAL

3

1

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2015 junt amb les seves Bases
d'Execució, en la forma detallada en l´Annex I.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2015 en la forma detallada en l´Annex II.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats
definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no s’haguessin
presentat reclamacions.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7. Aprovació de la modificació dels Estatuts del consorci del Ter
PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ACORD PLENARI
Part expositiva:
1. Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens integrat per
diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com
a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de
planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de
la vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que
comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi. És voluntat de seguir mantenint
aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de la participació en aquest ens.
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal adoptar dins d’aquest
exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part
(DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment l’Ajuntament de
Girona, atenent a la major aportació anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h)
d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en
l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb
la disposició esmentada.
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també l’adaptació
dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el règim, organització i
funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es recull finalment un canvi de nom
per passar-se a denominar simplement Consorci del Ter, a diferència del nom originari Consorci
Alba-Ter.
4. En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 3 d’octubre es va acordar
aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per un
període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de modificació d’estatuts tant als
ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de recollir, abans de la seva aprovació,
suggeriments o aportacions al text proposat sense que, en essència, s’hagués modificat
finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots els ens
consorciats.
Fonaments de dret:
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I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú.
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta
entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major
detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels
estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern,
que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada
amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.
IV. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta organització i la Disposició
addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar
l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i
disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens
d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions
participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d’aquella.
V. La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa que el nou
règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015.
VI. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.
VII. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada
han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb
repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de
conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
(TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987,
informes que consten a l’expedient.
VIII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que determinen,
entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació
Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del passat 2
d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació Consorci
del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment
de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció
i al Registre d’Entitats Locals.
La proposta s’aprova per unanimitat.
8. Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal
del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia.

Vist el Decret d’Alcaldia de data 16-10-2014 sobre aprovació del conveni amb el Consell
Comarcal del Ripollès i Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia;
Es proposa al Ple ratificar l’anterior decret en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat.
9. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
9.1. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre les sancions dels immobles
permanentment desocupats propietats d’entitats financeres i altres grans empreses.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
4. PROPOSTA DE SUPORT A LA MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS
EMPRESES
Vista la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses aprovada pel plenari de l'Ajuntament de Ripoll, la
qual és del contingut literal següent:
"Motivació
El dret a l'habitatge constitueix el quart pilar de l'Estat del Benestar i un dels principals
factors de desigualtat social, i per tant les polítiques d'habitatge esdevenen una prioritat. En
aquest sentit, i atesa la profunda crisi que s'està patint, que afecta a l'entorn immobiliari i
específicament a la capacitat econòmica de les famílies.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits
ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a
lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article
33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
El reconeixement del dret a l’habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que
se’l consideri una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat i seguretat,
desenvolupar lliurement la personalitat pròpia i, fins i tot, participar en els assumptes públics.
Vulnerar-lo posa en entredit la integritat física i mental de les persones, la seva vida privada i
familiar, i la seva llibertat de residència.
L’absència d’un habitatge digne afecta la salut i el medi ambient, tant en termes
individuals com col·lectius, i menyscaba el dret al treball, a l’educació i fins i tot a la
participació. Per això no és estrany que la garantia del dret a l’habitatge aparegui vinculada,
cada vegada més, a la d’un dret més ampli a un entorn urbà inclusiu, sostenible i gestionat
democràticament.
En qualsevol cas, la generalització del dret a l’habitatge seria impensable sense
l’existència de límits i vincles als drets patrimonials. Per això, la seva garantia va lligada a la
funció social del dret de propietat (art. 33 CE); a la possibilitat de sotmetre la llibertat
d’empresa a les exigències de la planificació (art. 38 CE), de reservar recursos o serveis
essencials per al sector públic (art. 128.2 CE) i de planificar l’activitat econòmica general per
atendre necessitats col·lectives (art. 131.1 CE), i, en definitiva, a la subordinació de totes les
formes de riquesa a l’interès general (art. 128 CE). La funció social del dret de propietat –i la
prohibició de fer-ne un exercici abusiu prevista a l’article 7.2 del Codi civil– opera com a límit i
com a part integrant, alhora, del contingut protegit constitucionalment.
Per altra banda, la presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent
genera tota una sèrie d’inconvenients. Per una banda, provoquen en molts casos una
degradació de l’edifici on es troben, i quan n’hi ha molts de concentrats, fins i tot de certs
barris i, per una altra banda, obliga als municipis a créixer de manera innecessària. Si
s'aconseguís que bona part d'aquests pisos sortissin al mercat de lloguer, es produiria una
racionalització del preu dels lloguers, facilitant així l'accés a l'habitatge de moltes persones.
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L'article 41 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge de Catalunya
(LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació
permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes
d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de
dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions
han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; l' impuls de polítiques de foment de la
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública perquè els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant
de foment com penalitzadores.
Per tot això, s'adopta la següent,
Disposició
El Ple Municipal resol:
Primer. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon. Elaborar i aprovar un programa d'inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels
que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a
través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a
l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració.
Tercer. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar
amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de
la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir el propietari que cessi en la seva actuació en un
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Quart. Imposar multes coercitives, tal i com determina l’article 113.1 de la LDHC, prèvia
advertència, si transcorregut el termini fixat, no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Cinquè. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la
situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
No obstant el Ple decidirà."
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, es
proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Donar suport a la moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats
propietat d'entitats financeres i altres gran empreses, aprovada per l'Ajuntament de Ripoll, en
tots els seus termes, fer-ne difusió i impulsar als ajuntaments de la comarca, l'adopció, en la
mesura del possible, de les mesures que conté.
Segon. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya 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.
9.2. Donar suport a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’ús del
català als processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals l’Ajuntament
de Campelles sigui part.
Vist l’escrit de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya que
trasllada un acord del Govern sobre ús del català;
Vist l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 7-3-2013 sobre l’ús del català als
processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals el Govern de la Generalitat de
Catalunya sigui part;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Que els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals l’Ajuntament sigui part,
la representació o defensa sol·liciti que la tramitació del procés es realitzi en llengua catalana en
les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Justícia i a la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10. Assumptes urgents
L’alcalde explica la gestió de les subhastes forestals següent:
Informe de l’estat dels aprofitaments de l’Ajuntament de Campelles
APROFITAMENT ANY 2009 (LOCALITZACIÓ COLL DE L’EROLA)
Adjudicatari Josep Tubau (TREFOBER)
Estat:
Acabat a falta de treure 1 camió de fusta no apta per serradora aprox.
Obligacions per part adjudicatari: eliminació restes “in situ” 10m. banda de carretera
principal. Executat.
Millores: Obertura de girador per camió (rígid i tràiler)
Compensacions: no comptabilitzar 1 camió de fusta (zona marcada en X amb el plànol) degut
a següents motius:
1. Dificultat de treta (s’havia d’allargar cable del cabrestany 150 m. aprox. Per treure la fusta
tallada)
2. Baix rendiment degut a la sobrextensió de cable i distancia fins a carregador
3. Baixíssima qualitat de la fusta treta.
4. CRITERI TÈCNIC : Igualar amb cota la resta de la tallada i depurar el rodal.

RESTA APROFITAMENT ANY 2007
(SUBHASTA ADJUDICADA ANERIORMENT MANEL BAUTISTA, ZONA REFUGI
PRATS))
Estat:
Acabat, a falta de treure fusta maderable i no maderable present en la carretera.

DE

RESTA APROFITAMENT ANY 2008
(SUBHASTA ADJUDICADA ANTERIORMENT A FITOR FORESTAL, ZONA PART BAIXA
CARRETERA PLA DE LES BASSETES)
Estat:
Acabat, a falta de treure fusta maderable i no maderable present en la carretera
APROFITAMENT ANY 2011 (ZONA REFUGI DE PRATS)
Estat:
Acabat, a falta de treure fusta maderable i no maderable present en la carretera.
La fusta d’aquest aprofitament que es va adjudicar a en Ferran Pauné, uns 226 m3, s’ha marcat
i tallat en una zona propera (senyalada amb una X al plànol adjunt)
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17534 (GIRONA)
Millores:
1. Obertura de girador apte per camió i tràiler tram mig carretera existent.
2. Disseny i execució excel·lent dels ròssecs (infraestructura queda com a inversion)
Compensacions:
Vendre la fusta a 19 euros/m3 provinent de l¡actuació realitzada pel CEINR en el marc de l’ajut
de la DDGI en concepte de recuperació de pastures. L’adjudicatari s’estalvia els 16 euros/tn
aprox. en concepte de tallar i arrossegar, ja que són feines subvencionades i executades pel
CEINR (marcat amb una X en el plànol adjunt)
Obligacions per part adjudicatari:
arranjament dels rossecs creats, per roderes excessives. No executat encara, es farà un cop es
retiri tota la fusta que resta a carretera.
APROFITAMENT ANY 2012 (ZONA PLA MORULL)
Estat:
Acabat, a falta d’arrossegar 1 camió de fusta no extreta degut estat del ròssec. Es traurà la
pròxima campanya i la fusta acumulada en la pista, aprox. 80 tn fusta maderable.
Millores:
1. Obertura de girador apte per camió i tràiler
2. Instal·lació de tub de polietilè corrugat i 1 camió de matxucà per tal d’accedir Pla Morull per
presencia de mollera considerable
3. Disseny i execució excel·lent dels ròssecs (infraestructura queda com a inversió)
4. Repàs definitiu de carretera existent. Creació de desaigües amb pedra forta zones
d’acumulació d’aigua, eixamplament puntual de la carretera en revolts per afavorir el trànsit
de tràilers i millora en el ferm amb papaportació de material dur en les zones argiloses més
toves, per tal d’enfortir el ferm.
Compensacions:
No comptabilitzar el camió de fusta que resta per arrossegar. (marcat amb una X en el plànol
adjunt)
Obligacions per part adjudicatari:
arranjament dels ròssecs creats, per roderes excessives. No executat encara, es farà un cop es
retiri tota la fusta que resta a carretera.
NOTA IMPORTANT:
Previsió d’extreure tota la fusta que resta a carregadors (pistes) en aquest mes d’octubre i
principis mes de novembre.
Les subhastes del 2010 (la Cubill) i del 2013 (zona del Baell) s’executaran l’any vinent.
Balanç estimat volum fusta maderable extret de fusta a falta de treure tota la fusta present:
Important: el volum és només una referència a falta de treure la fusta restant i comprovar totes
les dades
Estimació volum extret fusta maderable:
3.266 m3
Volum resta per tallar subhastes 2010 i 2013:
1.200 m3

RESUM D'APROFITAMENTS CAMPELLES
ADJUDICATARI TUBAU

VOLUM SUBHASTES m3

Any subhasta 2007-2008-2009-2010-2011-2012

Preu 19 euros/m3

Any adjudicació 2014
CUP 10
Fusta de trituració no es comptabilitza
EXTRET S. 2009
Volum publicat
400 m3
Balanç

38.44

Pes tn

Cúbic m3/tn

Volum m3

452

0,97

438.44

EXTRET S .2012

Pes tn

Cúbic m3/tn

Volum m3

824,25

0,98

807,77

Pes tn

Cúbic m3/tn

Volum m3

463,65

0,98

454,38

Pes tn

Cúbic m3/tn

Volum m3

Pi roig

631,68

0,97

612,73

Pi negre

300

1,1

330,00

PARCIAL resto S. 2007

Pes tn

Cúbic m3/tn

Volum m3

resto S. Manel Bautista

400

1,1

440,00

PARCIAL resto S. 2007

Pes tn

Cúbic m3/tn

Volum m3

Compensació volum

215,44

0,98

211,13

Volum publicat 900 m3
Balanç

-92,24

EXTRET Resto S. 2008
adjudicada Fitor forestal
Volum extret: 850 m3
Volum publ. 1250 m3
V. Total ext:

1.212,24

Balanç

-37,76

PARCIAL Subhasta 2011

estimació

Volum publicat 900m3
Balanç

42,73

estimació

Pi negre

extret Ferran Pauné
226 m3

Extret Ferran Pauné

L’alcalde demana al Sr. Josep Dordas, que té experiència en temes forestals, si considera que
s’ha fet una bona actuació amb la gestió de les subhastes.
El Sr. Josep Dordas reconeix la bona gestió de les subhastes, tant per part del CEINR com de
l’Ajuntament. Afegeix que l’aprofitament econòmic també ha estat del tot correcte, i encara
més, perquè sembla ser que traurem més fusta de la prevista.
El Ple en queda assabentat.

12. Precs i Preguntes
El Sr. Dordas pregunta sobre les petites actuacions al Baell pendents que vam parlar al
Ple d’agost. Local social, zona de contenidors...
L’alcalde esmenta que el tècnic té l’encàrrec i ja hi treballa.
El Sr. Dordas explica que la Diputació no ha actuat sobre la Ctra. del Baell ni ha
contestat el nostre escrit. Ara a més s’ha esllavissat molta terra sota la carretera per les
pluges d’estiu.
L’alcalde explica que va parlar amb l’Hugas de la Diputació i ho tenen pendent però no
hi ha diners.

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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