AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
ACTA DE PLE
NÚM. 1/15
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 23 DE GENER DE 2015
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es:
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sra. Marta Alsina i Domènech (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, 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 extraordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.

Aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET
Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Programa Leader RipollèsGes-Bisaura

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 de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de
Campelles en forma part com a ens consorciat;
Vistos els acords de l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014;
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres
mesures de reforma administrativa;
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació;
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta de membres de la corporació;
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014;
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada
per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en
els termes exposats anteriorment.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
La proposta s’aprova per unanimitat amb el quòrum de majoria absoluta requerit
2. Adhesió al Grup d’Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès-Ges-Bisaura
En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa Leader
Ripollès-Ges-Bisaura, que té entre els seus objectius específic, entre altres, gestionar i
optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa
LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local”
d’acord amb les directives comunitàries.
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció local en el
marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Entenen que el municipi de Campelles forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 20142020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el mapa territorial,
pertoca formar part del GAL Associació per la gestió del programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura.
El Ple de l’Ajuntament de Campelles per unanimitat que compleix el quòrum de la majoria
absoluta de tots els seus membres assistents ACORDA:
PRIMER. AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Campelles al Grup d’Acció
Local Associació per la gestió del programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura.
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader RipollèsGes-Bisaura.
La proposta s’aprova per unanimitat amb el quòrum de majoria absoluta requerit
El secretari fa esment que hauríem d’aprovar els Estatuts del Consorci de Desenvolupament del
Ripollès, anteriorment Ripollès Desenvolupament, pel fet que al igual que els altres consorcis
han d’adaptar-se a la Llei de reforma local. Això no és incompatible amb la opció per sortir del
consorci que fa temps que en parlem al Ple.
L’alcalde esmenta que tornarà a parlar amb aquest Consorci i que al Ple de febrer prendran una
decisió definitiva.
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data 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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