AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Ple ordinari núm. 8/2014
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)
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 del canvi de data de la sessió ordinària
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
3. Correspondència i despatx oficial
4. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
5. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci CEINR
6. Aprovació de la modificació dels Estatuts del CILMA
7. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats:
8. Seguiment de la gestió
9. Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts, inclosos a
l’ordre del dia, següents:

1. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària
Vist que el proper 26-12-2014 és Sant Esteve que és festiu a Catalunya i tocava celebrar el Ple
ordinari.
Es proposa avançar el Ple ordinari al dia d’avui, 19 de desembre de 2014.
La proposta s’aprova per unanimitat

2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aprova l’Acta del Ple núm. 7, ordinari de 31-10-2014, sense esmenes.

3. Correspondència i despatx oficial

03-12
03-12

Resum
El Consorci de Recaptació comunica període de cobrament
El Consell Comarcal comunica els camins que arranjaran

24-11

Resolució DGRI atorgament subvenció càrrecs electes 2013 per import de 12.301,08 €

19-11

DDGI: Acceptar el canvi d'ubicació de l'actuació a l’Ajuntament de Campelles, dins de
la campanya de subvencions per a actuacions en matèria forestal any 2014, línia 1, per
tallada d'arbrat i estassada manual amb trituració de restes en 1,5 ha, dins el concepte
subvencionable creació d'espais oberts mitjançant la recuperació d'antics conreus o
pastures
Consorci AOC: Preus públics del Servei de Certificació Digital (SCD) que seran vigents
a partir del proper 1 de gener de 2015.
Dictamen del Consell d'Alcaldes de data 11 de novembre de 2014 sobre l'estudi dels
costos i rendiments dels serveis públics per al manteniment de l'abocador controlat
Ripollès-, del tractament i recollida de deixalles i de la FORM i d'altres prestacions als
municipis de la comarca del Ripollès, per a l'exercici econòmic 2015.
El Govern declara el servei e.FACT com a punt d’entrada de totes les factures
electròniques del sector públic de Catalunya

18-11
17-11

13-11
03-11

03-11

Acord de resolució de la campanya d'ajuts de la fase pilot del pla de foment de la biomassa
forestal per a ús tèrmic per a la instal·lació de calderes de biomassa i/o xarxes de calor en les
comarques gironines
Preus públics d'aquest Consell Comarcal del servei de suport per a la prestació de serveis
tècnics i econòmics.

31-10

Consell Comarcal: envia protocol del Servei de Recollida de Gossos

28-10

DGRI: denegació subvenció càrrecs electes 2014

El Ple en queda assabentat

4. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
Núm.
Ple

Data

Matèria

1
2

03-11
03-11

3

04-11

4

12-11

5

13-11

Baixa rebut escombraries i nova liquidació
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, llicència d’obres per fer un nou
subministrament a Can Castell d’El Baell
Compromís a finançar la diferència entre el cost de contractació de un/a
auxiliar administratiu i la subvenció atorgada pel SOC
Bonificació IVTM a partir 2015 per antiguitat (MPG)
Exempció IVTM a partir de 2015 per discapacitat (MGF)

6

27-11

Llicència obres treure la teula, col·locar aïllament i tornar a posar la
teula a l’habitatge conegut per l’Hort del Pou i Feixa

El Ple en queda assabentat

5. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci CEINR
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5616 de data 27 d'abril de 2010 es va
publicar el Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels
Espais d'Interès Natural del Ripollès, amb l'objecte de preservar, millorar, difondre i gestionar el
patrimoni natural i el seguiment de les activitats compatibles amb les funcions que compleixen
els espais d'interès natural;
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 de la Llei 30/1992, en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell
Comarcal del Ripollès; 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.
La determinació d’adscriure aquest Consorci al Consell Comarcal del Ripollès és fruit d’un seguit
de converses amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya, en què finalment el Director General Medi Natural i Biodiversitat
emet un ofici al Consorci, de data 19 de setembre de 2014, en el qual es considera que d’acord
amb els criteris que s’expliciten a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, pertoca al Consell
Comarcal del Ripollès ser l’administració pública a la que hauria d’estar adscrit el Consorci.
Amb la modificació estatutària per l’adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també l’adaptació dels
estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el règim, organització i
funcionalment intern.
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En el Consell Plenari del Consorci que va tenir lloc el passat 01 de desembre 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.
Vist 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.
D’acord amb els articles 269 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat
pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatuts.
Vistos els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per 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.
D’acord amb 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.
Tenint en compte la Disposició transitòria 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.
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de majoria absoluta del nombre legal, d’acord
amb el que preveu l’article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2. ROAS i amb els estatuts reguladors.
Tenint en compte els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa els quals regulen la separació,
dissolució i liquidació dels consorcis i estableix un termini de 6 mesos perquè els consorcis que
estiguessin creats adaptin els seus estatuts de conformitat a aquests articles.
Es proposen els ACORDS següents:
PRIMER. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a al protecció i la gestió dels
Espais Interès Natural del Ripollès acordada per Consell Plenari del consorci per acord del passat
dia 01 de desembre, d’acord amb el text que figura adjunt.
SEGON. Notificar aquest acord al Consorci als efectes de la informació pública conjunta de la
modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que
l’integren, la publicació definitiva dels Estatuts i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre
d’entitats locals.
La proposta s’aprova per unanimitat amb el quòrum de majoria absoluta requerit

6. Aprovació de la modificació dels Estatuts del CILMA
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, ha

comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014,
un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter
més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació
del Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres
de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents
Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen
qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta
Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i
altres acords d'especial transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a
sessions concretes, i al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i
President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que
regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per
modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats,
adoptat per majoria absoluta.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti l’acord següent:
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per
la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014.
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1
dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
“...”
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per
dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà
tres. Els representants de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran
d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i
per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una
tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
a. Modificar els Estatuts.
b. Elegir el president.
c. Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels municipis
associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
d. Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e. Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la fixació de
la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan
de govern.
f. Acordar la dissolució del Consell.
g. Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
h. Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
i. Aprovar el reglament de règim interior.
j. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
k. Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d'associats per una raó
distinta a la de separació definitiva.
l. El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no
limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel President
i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre els seus
membres, d'acord amb les regles següents:
3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
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8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6, i l'elecció
haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada
3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels trams
següents:
•
municipis fins a 1.000 habitants
•
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
•
municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació
Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el vistiplau
del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a. Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així
mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea.
b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i
per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
d. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres del
Consell han de satisfer.
e. Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es
compleixin els acords que s'hi adoptin.
f.
Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
g. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els
aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
h. Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar criteris i límits
per tal de delegar en el President algunes d'aquestes facultats.
i.
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j.
Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més eficient i
eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
k. Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta dels mateixos grups.
l.
Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones,
per aconseguir:
subvencions o altres ajuts.
l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
m. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en
la primera reunió de l'Assemblea General.
n. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de govern
del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea
d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a. Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.
b. Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
e. Ordenar els pagaments vàlidament
f.
Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General
g. Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva
h. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article
36.
i.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
j.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea
General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta
Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència o
malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres.
Article 25
1. (..)

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment
i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de
tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació necessària ha d'estar a
disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions, el
text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a
tots els ens locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a l’efecte
de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat
més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o les
persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda
amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en
l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a
l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords
respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les persones
presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal
el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat per
majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A
falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la
presència de dos membres a més del president i del secretari.
2. (..)
3. (..)

“...”
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a. Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text
dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els
ens associats.
b. Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals
La proposta s’aprova per unanimitat amb el quòrum de majoria absoluta requerit

7. Donar suport a mocions d’altres Administracions i Entitats
Vist l’acord del Ple de 18-11-2014 del Consell Comarcal del Ripollès següent:
“...”
12. Rebuig a les previsions dels Pressupostos generals de l'Estat de l'any 2015 en
inversions a la comarca del Ripollès.
Els pressupostos generals de l'Estat espanyol per a l'any 2015 castiguen novament Catalunya,
destinant-hi només un 9,5% de les inversions totals, una dècima menys que l'any 2014 i molt
lluny del 19% que suposa l'aportació catalana al PIB estatal. Aquesta situació palesa novament
la tendència de l'Estat espanyol a no invertir a Catalunya.
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Els pressupostos de 2015 reserven per a Catalunya 1.072,26 milions d'euros en inversions no
regionalitzables, dels quals només 53,34 milions d'euros es destinaran a les comarques
gironines.
La situació de la nostra comarca és encara més dramàtica, ja que la previsió dels pressupostos
en inversions al Ripollès és anecdòtica i testimonial, d'únicament 20.000 euros.
Aquesta quantitat de 20.000 euros es distribueix entre els tres grans projectes viaris de Foment
a la comarca -el túnel de Toses, la variant de Ribes de Freser i el nou traçat de la N-260 entre
Campdevànol i Olot-, els quals perceben la quantitat simbòlica de 5.000 euros cadascun d'ells, i
la redacció de l'estudi informatiu de l'Eix Pirinenc entre Olot i Ripoll, que percebrà 5.000 euros
més.
El Ripollès cau en l'oblit i l'Estat abandona inversions vitals per al desenvolupament de la nostra
comarca, reclamades històricament des del territori. És evident que el Ripollès necessita
millorar, ser competitiu per poder créixer i aquest creixement passa de forma obligada per una
millora en les comunicacions, en la xarxa viària i en la línia de ferrocarril entre Barcelona i
Puigcerdà, d'una importància cabal per al nostre desenvolupament econòmic.
El Ripollès necessita créixer econòmicament, ser competitiu i atractiu per a inversions, tant en
capital financer com en capital humà. Cal que la nostra comarca se situï entre les capdavanteres
de Catalunya, hem de poder oferir la nostra riquesa gastronòmica, cultural i paisatgística a la
resta de món i als nostres ciutadans; hem d'aconseguir una comarca atractiva per visitar, per
viure-hi i per invertir-hi. I això requereix, indubtablement, la millora de les comunicacions i de
les infraestructures que obrin el Ripollès al seu entorn més immediat.
Cal traduir en inversions les aportacions que la nostra comarca fa a l'Estat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda
per unanimitat dels assistents:
Primer. Mostrar el desacord total amb les inversions previstes en els pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2015 per a la comarca del Ripollès, per ser del tot insuficients.
Segon. Reclamar al Govern estatal l'execució de les inversions urgents per al Ripollès -les
millores de la N-152, de la N-260, del túnel de Toses i el desdoblament de la via de ferrocarril
de Barcelona a Puigcerdà-, i la seva inclusió en el tràmit parlamentari d’aprovació dels
pressupostos per al 2016.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels Diputats i al Senat.
“...”
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

8. Seguiment de la gestió
L’alcalde explica la gestió realitzada durant l’any 2014 que ara s’acaba.
L’Ajuntament ha fet moltes coses.
Vol destacar l’adquisició del Castell que ha suposat un increment molt important pel Patrimoni
de l’Ajuntament de Campelles. En contrapartida ens ha reduït considerablement la capacitat
econòmica en més de 200.000 €.

El segon tema més remarcable és el tema de la Sentència del Baell. Actualment estem en tràmit
d’execució amb una proposta pendent de que el jutge l’aprovi. Un cop executada la intenció del
Sr. Riera és fer-se un habitatge.
El més perjudicat per l’actuació de la propietat de l’Hotel és l’Ajuntament que haurà d’assumir la
despesa.
També és de destacar la imatge renovada de l’entrada del poble amb les obres de la vialitat,
espais lliures i el triangle on s’ha instal·lat la escultura d’en Batalla. Val a dir que el conjunt ha
millorat notablement l’entrada al nucli urbà de Campelles.
Alhora, com ja sabem, s’han fet força actuacions de millores de diferents camins del municipi
que redunda en la millora de les comunicacions.
Del tema de les subhastes forestals que enguany s’ha desencallat i ha permès acumular
l’adjudicació d’anys anterior a un preu força acceptable, ja en vam parlar àmpliament al Ple
passat.
Vol que quedi clar que totes aquestes actuacions s’han fet amb ajuts externs d’altres
Administracions i amb fons propis de l’Ajuntament, que estan per millorar la qualitat de vida de
tots els veïns i no pas que tenir-los en un compte corrent.
Com a novetats vol informar que s’han fet obres al carrer de Dalt per evitar que les desaigües
del Castell afectessin els veïns que fa temps que ho pateixen.
Tenim pendent el canvi de la xarxa d’aigua que encara té tubs d’uralita i fibrociment. La
cancel·lació del PUOSC ha impedit que executéssim aquesta obra que té un pressupost de
600.00 €.
Estem en converses amb un arqueòleg per fer una actuació al Castell a la recerca de l’antiga
edificació, que està catalogada.
També hem soterrat les línia del carrer Major, tant d’electricitat com de telefonia, què ha fet
caviar la imatge del centre del poble de Campelles de manera notable.
Aquesta són les actuacions més remarcables realitzades per l’Ajuntament durant el 2014. No hi
són totes però en els temps que corren han suposat un esforç important per l’Ajuntament.

9. Precs i Preguntes
El Sr. Josep Dordas fa esment:
-

Que entre el mur del Sr. Riera i Hotel hi ha una franja que és propietat del Sr.
Riera.

-

Que encara no s’ha solucionat la porta i la canal del local social del Baell

-

Que hauríem de fer una actuacions a alguns camins de bosc que estan en molt
mal estat: camí de Prat de Jou; camí del Cotal fins a Prats

L’alcalde fa esment que també queda pendent un tram del camí de can Gorra.
-

Que el manteniment de la xarxa elèctrica ens ha costat 11.000 € i són molts
diners

L’alcalde esmenta que tenim moltes faroles i el preu del material és molt car. Però
demanarem el detall de la facturació i farem una comparativa dels darrers anys per
veure quins són els imports anuals detallats.
-

Que el constructor Cutrina ens ha facturat 42.000 € durant el 2014. Si
s’haguessin demanat més ofertes podríem haver estalviat alguna cosa.

L’alcalde respon que l’anterior equip de govern tenia una empresa d’Osona per fer el
manteniment elèctric. Ell és del parer que si és possible s’ha de donar feina a la gent del
poble, amb respecte a la legalitat, per raó de proximitat i millor servei. El que no fem és
perdre diners que són de tot el poble.
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El tampoc podem fer és el que feia l’anterior alcalde que facturava anualment entre sis i
deu mil euros a l’Ajuntament des del seu taller mecànic. Al proper Ple presentarem la
seva facturació que era totalment il·legal.
També mirarem si la facturació elèctrica és superior a la que ens venia fent amb
l’empresa l’Osona.
-

El Sr. Josep Dordas esmenta que l’obra de l’entrada del poble ha costat al voltant
de 25.000 € i que pot ser s’haurien pogut fet altres obres més necessàries.

L’alcalde li demana que faci esment d’alguna d’aquestes obres “necessàries”.
-

El Sr. Josep Dordas explica que al Baell no feia falta posar les balles davant
l’Hotel. Les podríem haver estalviat.

-

En resum, que les inversions al Baell dels darrers anys han sigut més baixes que
els que es van fer quan ell era regidor els anys 1991 a 1999.

L’alcalde li demana al Sr. Josep Dordas si l’equip de govern l’ha tractat bé durant
aquesta anys i si ha tingut tota la informació disponible a l’Ajuntament.
El Sr. Dordas respon que no té cap queixa del tracte ni de la informació rebuda. Tot i
que de la rampa de l’església es va assabentar que ja estava feta.
L’alcalde replica que ell quan estava a la oposició sí que va ser maltractat i no tenia cap
informació al seu abast. Pel que fa la rampa, abans de fer-la es va parlar en més d’un
Ple.
Al proper Ple també presentarem la relació d’actuacions fetes al Baell en aquesta
legislatura per veure si s’han fet coses.
Seguidament l’alcalde dóna la paraula al públic assistent
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

