AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple
Núm. 2/17
Sessió ordinària
De 27 d’abril de 2017
Inici: 12:00
Acabament: 14:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
Regidors/es:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Josep Dordas i Vila (PdeCAT)
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 el Sr. Esteve Roca Teixidor, interventor comissionat pel Servei d'Assistència a Municipis
del XALOC (Diputació de Girona).
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
accidental permanent per a la gestió diària de la corporació.
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.
12.
13.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2016
Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2018 -2019
Adhesió al sistema SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
Aprovació del Compte de Recaptació a 31 -12-2016
Aprovació del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament
Proposta de l’elecció del jutge de pau titular
Aprovació Addenda 2017-2018 Itinerànnia 2.
Contracte menor de gestió del servei d’abastament d’aigua a Campelles
Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats :
13.1.Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana les urnes no es
jutgen
13.2.Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
14. Seguiment de la gestió municipal
15. 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 de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta de Ple 1/2017, de 24 de febrer
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2. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària:
Núm. Relació
Exercici 2017
1
2
3
4

Factures:

Import (€)

21, 23-24
22, 25-31
7-8, 10-14, 18-19, 33-38, 40-41, 43-46, 48-50
51-53, 55

1.163,46
948,63
6.951,97
1.471,56

El Ple en queda assabentat
3. Correspondència i despatx oficial
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament, següent:
Data
document
9-2
9-2
1-3
2-3
3-3
9-3
23-3
28-3
29-3
3-4
4-4
7-04

Resum
Diputació: tramesa documents per alta al SITMUN
DGQA: Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, per al període 2017‐2019
Diputació Xarxa Viària: comunicació actuacions carretera Gi-V-4717
Síndic de Greuges: oferiment accés online a Expedients de la Sindicatura
DDGI: comuniquen el canvi de senyalització del Baell de 50 a 30 Km/hora
Síndic de Greuges: enquesta sobre Transparència
Conseller de Justícia sobre Registre de Grups d’Interès
Diputació: resolució subvenció per al finançament de l’actuació “Pavimentació Serrat de la Creu”
DGAP: escrit sobre previsió de centres de culte al POUM
Consell Comarcal: aprovació modificació del conveni de recollida de gossos
Consell Comarcal: moció d’adhesió al Pacte pel Referèndum
Consell Comarcal: escrit d’oferiment d’atenció presencial al consumidor OCIC

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1

Data

Assumpte

09/03/2017

Concórrer a la convocatòria de les subvencions als ajuntaments de les
comarques gironines per actuacions en matèria forestal, any 2017.
Cedir la sala de la planta baixa de l’ajuntament, per tal de portar-hi a terme el
dinar de caçadors en cas de mal temps. Sr. Josep Palau Masoliver.
Atorgar concessió a 50 anys columbaris nº 8 i 12 del cementiri de Campelles, a la
Sra. Mª Blanca Sala.
Atorgar concessió a 50 anys columbari 13 del cementiri de Campelles, al Sr. Lluís
Cutrina.
Donar conformitat de pas pel municipi al Club Ciclista TRANSPYR.

2

22/03/2017

3

29/03/2017

4

29/03/2017

5

31/03/2017

6

05/04/2017

7

10/04/2017

8

12/04/2017

9

19/04/2017

Sol·licitar una subvenció per les despeses d’organització de la vint-i-dosena Fira
de la Puríssima.
Retornar import corresponent als tres últims trimestres de l’impost de L’ITVM del
2017 a la Sra. Montserrat Martí.
Concórrer a la convocatòria de les subvencions als ajuntaments de les comarques
gironines per la campanya “Del Pla a l’Acció” 2017.
Atorgar la pròrroga de llicència d’obres Sr. Sergi Bosch.

10

21/04/2017

Resolució aportacions a altres entitats.

El Ple en queda assabentat
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5. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de 2016
Vista la Resolució d’Alcaldia de 27-02-2017 següent:
“...”
Resolució d’Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2016
RESOLUCIÓ
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de l’AJUNTAMENT DE CAMPELLES corresponent a
l’exercici econòmic de 2016, 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 2016, en la forma que ha estat presentada per la Intervenció de Fons, i
quin resum de RESULTAT PRESSUPOSTARI I DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-2016 és el
que a continuació es detalla:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
A 31/12/2016

Drets
reconeguts
nets

a. Operacions corrents

419.180,44

286.636,82

132.543,62

92.777,66

190.922,60

-98.144,94

511.958,10

477.559,42

34.398,68

2. Actius financers

0,00

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

0,00

0,00

511.958,10

477.559,42

34.398,68

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. (+) Crèdits gastats finançats amb
Romanent de Tresoreria per a despeses grals

Obligacions
reconegudes
netes

Ajustos

Resultat
pressupostari

15.507,10
0,00

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

0,00

6. (-)Desviacions de finançament positiu de l'exercici

+49.905,78

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Pel que fa al romanent de Tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016
1. (+) Fons líquids

IMPORTS

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

582.643,76
148.186,62
348.153,62
86.303,52
0,00

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

IMPORTS
128.324,30

86.857,81
9.361,83
52.242,59
50.573,83
25.320,44

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
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IV. Aportació pròpia afectada a inversions

30.541,45

VI. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II – III-IV)
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
NECESSITAT / CAPACITAT DE FINANÇAMENT
A 31/12/2016
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)

280.204,80

Drets
reconeguts
nets
419.180,44

Obligacions
reconegudes
netes
286.636,82

Resultat
pressupostari

92.777,66

190.922,60

-98.144,94

511.958,10

477.559,42

Ajustos Sistema de Comptes Europeu 95
Capacitat/necessitat finançament

132.543,62
34.398,68
-18.815,61
+15.583,07

Segon.- Incorporar en el Pressupost de 2017 els romanents de crèdit per import de 30.541,45
euros, que figuren detallats a continuació, amb el següent finançament:
DESPESES A INCORPORAR
2017.1.151.6000212 Expropiació del Castell
30.541,45
FINANÇAMENT
2017.1.87000
- Romanent de Tresoreria per a despeses generals 30.541,45
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.
Quart.- trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda facultant Secretaria Intervenció per a la
signatura i formalització corresponents.
Campelles, 31 de març de 2017
“...”
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig termini 2018 -2019
Es dona compte del Decret d’Alcaldia de 6-03-2017 següent:
“...
Decret d’Alcaldia
D’aprovació del pla pressupostari a mig termini, (exercicis econòmics 2018– 2020)
Atès que d’acord amb La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera - en endavant LOEPSF- les entitats locals han de tenir en compte en
l’elaboració dels Pressupostos les tres regles fiscals que sustenten els principis d’estabilitat i
de
sostenibilitat de la Llei Orgànica 2/2012: equilibri o superàvit estructural, límit a la ràtio del deute
públic i regla de la despesa;
Atès que l’article 30 de la LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit màxim de
despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa,
que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus Pressupostos.
Per últim, l’article 5 de la LOEPSF assenyala que l’elaboració dels Pressupostos de les
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari a mig termini, compatible amb
el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos, de conformitat
amb la normativa europea.
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Atès que l’article 29 del mateix text legal, modificat per la LO 9/2013, de 20 de desembre, de
control de la deuda comercial en el sector público, obliga a les administracions públiques a elaborar
un pla pressupostari a mig termini que comprendrà un període mínim de tres anys, en el qual
s’emmarcarà l’elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla
de despesa;
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF estableix la obligació de remetre
informació sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la Llei
esmentada. I segons la Guia “Planes Presupuestarios a Medio Plazo 2018-2020 de Entidades
Locales” publicada a la pàgina web del MINHAP, la tramesa d’aquest pla caldrà fer-se abans del
14 de març d’enguany.
Vist l’informe emès per la Intervenció en data 6 de març de 2017, on s’informa que, d’acord amb
la guia publicada a la pàgina web de coordinació financera amb entitats locals “Planes
Presupuestarios a Medio Plazo 2017-2019 de Entidades Locales” pel què fa a la taxa de referència
als efectes d’aplicar la regla de despesa la despesa computable, aquesta no podrà superar la taxa
de referència de creixement del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola, el qual es va xifrar
en els límits màxims següents:
2017
2,1

2018
2,3

2019
2,5

2020
2,5

Vist el mateix informe d’intervenció esmentat, que informa a aquesta alcaldia quins són els límits
de despesa computable màxims són d’aplicació durant els anys 2018, 2019 i 2020, i que proposa
l’aprovació del pla pressupostari pel període comprès entre els anys 2018 i 2020;
Així mateix i vist el resum del pla pressupostari, a nivell de capítols d’ingressos i despeses,
següent:

Resulten els límits i les capacitat de finament següents:
Exercici
LÍMIT
Capacitat

2017
297.970
0,00

2018
305.420
0,00

2019
313.055
0,00

Resolc:
1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al trienni 2019 – 2020, i els límits màxims en
el quals s’hauran d’emmarcar la elaboració dels pressupostos dels futurs 3 anys.
2. Donar compte del present acord al plenari de la corporació, en la propera sessió que se celebri.
“...”
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El Ple en queda assabentat
7. Adhesió al sistema SITMUN-Girona de la Diputació de Girona
La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. El territori
és un element en constant canvi, vinculat a transformacions de la societat i de l’activitat
econòmica, per aquest motiu, és indispensable que sigui gestionat de forma coherent tenint en
compte les necessitats socials, econòmiques i ambientals de l’entorn.
Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels seus respectius
termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació Territorial (SIT), basats en tecnologia
dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), apareixen com una solució integradora de la gestió
municipal en aquest àmbit.
La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos d’implantació i
manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a cadascuna d’aquestes
administracions de forma individual.
El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les quals destaca
la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa comunitària Interreg IIIB
SUDOE obtenint finançament FEDER, per al desenvolupament de l’eina. Actualment a Catalunya,
el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida.
La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals de la demarcació,
va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, l’adhesió a la xarxa SITMUN per oferir
un sistema d’informació territorial sense cost per als ens locals de la demarcació adherits a la
Xarxa Local SITMUN‐Girona, que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades
alfanumèriques que puguin ser georeferenciades.
Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis de la
demarcació podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei.
Vist que El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la creació
de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i assistència a la gestió de la
informació geogràfica local, així com el protocol d’adhesió per part dels ens locals.
Vist la Xarxa Local SITMUN‐Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del sistema
d’informació territorial municipal SITMUN als ens locals de la província de Girona. Aquesta voluntat
es recull en els següents objectius:
‐ Promoure la participació en la xarxa.
‐ Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens locals de
la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN‐Girona.
‐ Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir l’Ajuntament de Campelles a la Xarxa SITMUN-Girona.
2. Aprovar el protocol d’adhesió
3. Facultat l’alcalde per a la tramitació d’aquest acord i per a la resolució de qualsevol incidència
que es pugui produir.
La proposta s’aprova per unanimitat.
8. Aprovació del Compte de Recaptació a 31 -12-2016
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Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 de
desembre de 2016 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a 31 de desembre de 2016, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes

Padrons i
liquidacions

Pendent anterior 31-12-15

41.577,06

Total càrrecs a 31-12-16

249.139,90

Ingressos

Ingrés en voluntària

192.324,75

Ingrés en executiva

11.524,26

Baixes

Baixes

Pendents
cobrament

14.278,63

Pendent en voluntària

27.983,33

Pendent en executiva

44.605,99

Interessos de demora

109,84

Recàrrecs d’apressament

893,15

Costes

121,96

Total ingressos a 31-12-16

204.973,96

14.278,63

72.589,32

Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2016, presentat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria pel seu
coneixement i als efectes adients.
La proposta s’aprova per unanimitat.

9. Aprovació del Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament
L’Ajuntament és un ens al servei del ciutadà i tots els que en formem part tenim la obligació
d’actuar tenint en compte aquesta premissa.
En els darrers anys la legislació està forçant que es produeixin canvis a l’administració, el primer
intent va ser amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i
darrerament l’han seguit la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i també la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
Totes aquestes lleis afecten directament sobre el procediment administratiu i els drets del ciutadà.
La mateixa Llei de Transparència obliga a la publicació del codi ètic de cada ens, que va més enllà
del simple compliment de la Llei i precisament aquesta és la pretensió de l’aprovació d’aquest Pla.
L’Ajuntament de Campelles té aprovada l’Ordenança d’Administració Electrònica per acord del Ple
de 22-12-2013, publicada íntegrament al BOP de Girona 121 de 26-06-2014;
No ens conformem en complir estrictament la legislació, volem oferir el nostre compromís al
ciutadà, i per això ens comprometem i proposem al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar aquest Pla a través del Ple amb la intenció de formalitzar aquest compromís i de donarne coneixement a tots els membres que formen part del Consistori
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2. Aprovar el codi ètic o de bon govern de l’Ajuntament de Campelles.
3. Traslladar a tot el personal de l’Ajuntament l’aprovació d’aquest Pla per tal que en tinguin
coneixement.
4. Sol·licitar els serveis d’Administració Electrònica a la Diputació de Girona i mostrar en cada
moment el compromís en el compliment de les condicions establertes a les bases d’aquests
serveis.
5. Incorporar el mètode de treball e-SET definit per l’AOC (Administració Oberta de Catalunya),
ja sigui a través de la Diputació de Girona, de la mateixa AOC o d’una empresa proveïdora de
serveis, i així adherir-se al model d’administració electrònica que s’està implantant arreu de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10. Proposta de l’elecció del jutge de pau titular.
Atès que en data 2 de març de 2017 es va iniciar l’expedient per a l’elecció del Jutge de Pau
Titular;
Publicats els anuncis
d’informació pública (BOP de Girona núm. 59 de 24-03-2017), i
transcorregut el termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds, s’ha rebut únicament la
petició del senyor Lluís Cutrina i Planella;
Atès que comprovada la documentació aportada, no s’observa la concurrència de cap de les
causes d’incompatibilitat previstes a l’article 303 de la Llei Orgànica del poder judicial;
Vist que l’interessat reuneix els requisits i les condicions per a l’exercici de les tasques pròpies
del lloc;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Designar com a Jutge de Pau Titular de Campelles el Senyor Lluís Cutrina i Planella, i domicili
al Passatge Dalt, 3, de Campelles.
2. Trametre còpia d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia i al Jutjat de Primera instància i
Instrucció de Ripoll, juntament amb la còpia del currículum vitae, còpia de l’anunci d’informació
pública de Girona i còpia del DNI de la persona escollida.
3. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
11. Aprovació Addenda 2017-2018 Itinerànnia.
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès portarà a terme els tràmits per a la contractació dels
serveis de manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia.
Vist que el Consell Comarcal destinarà l'import de la línia de manteniment que el Pla únic d'obres
i serveis de Catalunya (PUOSC) li ha atorgat per les anualitats 2016 i 2017, al manteniment de la
xarxa de senders Itinerànnia de tots els municipis de la comarca del Ripollès, classificats com a
prioritat 1, durant les anualitats 2017 i 2018.
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El Consell Comarcal assumirà el cost de l'import de 586,76€, IVA inclòs, corresponent al
manteniment i senyalització dels senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren pel
municipi de Campelles, classificats com a prioritat 1, corresponents a l'any 2017.
El Consell Comarcal assumirà el cost de l'import de 586,76€, IVA inclòs, corresponent al
manteniment i senyalització dels senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren pel
municipi de Campelles, classificats com a prioritat 1, corresponents a l'any 2018.

Vist que l’Ajuntament de Campelles està interessat en el manteniment de la xarxa de senders
Itinerànnia 2017-2018, que té el seu recorregut en el terme municipal de Campelles, fent-se
càrrec de la part no cofinançada de la Prioritat 2, per uns imports totals de 634,71 € per 2017 i
634,71 € per 2018;
Vistos els camins que seran objecte de manteniment i senyalització durant el 2017 i 2018 al
municipi de Campelles i que es grafien per prioritats al mapa adjunt com a annex núm. 3 al
Conveni per import de 227,93 €/any amb una longitud de 3,94 Km.;
Vista la minuta de les addendes 2017-2018 a qual ens ha tramés el Consell Comarcal del Ripollès
per a formalitzar els serveis de manteniment de xarxa de senders Iitinerànnia.
En exercici de les competències que la normativa vigent atorga al Ple, especialment l’article 22
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL i d’acord amb els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar les addendes 2017-2018 al conveni entre l’Ajuntament de Campelles, el Consell
Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, per al manteniment de la xarxa
de senders Itinerànnia.
2. L'Ajuntament pagarà el 50% de l’import de 2017 en el termini d'un mes a comptar a partir de
l'acord d'inici de la contractació que aprovi el Consell Comarcal i el 50% restant, com a màxim, a
data 31 de desembre de 2017.
L'Ajuntament pagarà el 50% de l’import de 2018 en el termini d'un mes a comptar a partir de
l'acord d'inici de la contractació que aprovi el Consell Comarcal i el 50% restant, com a màxim, a
data 31 de desembre de 2018.
3. L'Ajuntament de Campelles es compromet a executar, a càrrec seu, les obres de manteniment
i senyalització dels camins de la xarxa Itinerànnia, prioritat 3, que transcorren dins del seu terme
municipal, durant les anualitats 2017 i 2018, seguint els criteris del Manual de gestió que s'adjunta
com a annex núm. 1 al Conveni.
4. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
12. Contracte menor de gestió del servei d’abastament d’aigua a Campelles
Vist que el Servei de l’abastament d’aigua potable municipal el presta directament l’Ajuntament
de Campelles,
Vist que les exigències de la normativa vigent obliga a una dedicació humana i tècnica que
sobrepassa la capacitat de gestió directa municipal;
Vist que la normativa Estatal impossibilitat la contractació de més personal amb càrrec al
Pressupost de l’Ajuntament pel que fet que el Capítol 1 no es pot incrementar;
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Vist que fa anys que l’empresa Aigües Puigmal SL presta la gestió del servei d’aigua potable des
de la vessant tècnica i professional, mitjançant la formalització de múltiples contractes menors
anuals que són del tot necessaris per mantenir la prestació del servei als veïns;
Vist que darrerament les exigències de l’Agència Catalana de l’Aigua han suposat un fort impacte
econòmic en les arques municipals amb liquidacions complementàries per import de més de
15.000 € dels darrers tres anys;
Vista la necessitat de prestar el servei amb més eficiència a partir de 2017 i fins que es faci una
contractació a llarg termini pel procediment legalment establert la Llei de Contractes del Sector
Públic;
Vist que no es pot deixar de prestar un servei tant bàsic com és l’abastament domiciliari i industrial
d’aigua al poble de Campelles;
Vista l’oferta presentada per l’empresa concertada actualment Aigües Puigmal SL que ofereix com
a millora d’inversions en la xarxa d’aigua l’import de l’IVA del servei;
Examinada la documentació de l’expedient, atès l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb
allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar a l‘empresa Aigües Puigmal SL, el contracte menor d’arrendament del Servei
d’Abastament d’aigua, pel termini d’un any i amb la resta de condicions que consten al Plec
regulador del Servei de conformitat a les tarifes aprovades per l’Ajuntament (BOP de Girona núm.
41, de 28 de febrer de 2017) següents:
Tarifa única semestral.
Entre d’altres: Domèstiques, fuites, industrials, comercials, professionals, ramaderes, agrícoles:
1r. tram: (0-60 m3.)
2n. tram: (61-120 m3.)
3r. tram:( > 120 m3.)

0,20 €/m3.
0,30 €/m3.
0,45 €/m3.

La previsió de despeses i d’ingressos per 2017 és de 17.368,72 €.
2. Aprovar la despesa corresponent que s’imputarà íntegrament a la tarifa recaptada per la taxa
del Servei.
3. L’empresa realitzarà una memòria anual del servei que presentarà a l’Ajuntament.
4. Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de l’aprovació per via
telemàtica, facultant Secretaria per a la seva tramitació.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per quatre vots a favor i una abstenció del Sr. Josep
Dordas del Grup Municipal de CIU.
13. Donar suport a mocions d’altres Administracions i entitats :
13.1. Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes no es
jutgen.
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i el català,
va ser tot el contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la Sentència 31/2010 del 28 de
juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet que propiciava un nou
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deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous moviments populars de
protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una
Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una
gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que,
l’independentisme català va adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem
comprovar amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la independència se
situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 24’3%.
Davant l’agitació social, el president Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va reunir
amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal que solucionés
bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el
president Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu als
catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de l’11 de setembre”.
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava el Parlament
per aprovar la Declaració de Sobirania i dret a decidir del poble de Catalunya. Un any més tard el
Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per
a la celebració d’un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola,
el Parlament aprovava al setembre del 201 4 la llei de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre
de 2014. No obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la lleu de consultes
i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que
preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser independent. Dels
2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha polititzat els
seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals representants polítics.
El llista és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau es tan sent jutjats per un delicte de
desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.
Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat
15 del mateix mas, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016.
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a asseure’s a la banqueta
dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la manca de
voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins el
marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir aquest dret és per
via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è . lloc de 28 quan a la
seva independència judicial.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats, per
defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.
Segon. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació
de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament Europeu.
La proposta s’aprova per unanimitat.
13.2. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran
majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir
el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o
per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte
a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
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apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions
que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 3 de març de 2017 llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats
en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents:
Acords
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional
per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
La proposta s’aprova per unanimitat.
14. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde president Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu explica la situació judicial del tema de la bandera
espanyola. Hem perdut el contenciós administratiu i ens obliguen a penjar la bandera a l’edifici
de l’Ajuntament.
Arribat a aquets punt vol que tots els regidors es pronunciïn sobre el tema de la bandera espanyola
per la qual cosa demana que es voti sobre penjar la bandera espanyola a l’Ajuntament.
Es fa una primera votació que dóna com a resultat tres vots a favor de penjar la bandera i dos en
contra.
El Sr. Cutrina manifesta que si es penja la bandera farà públic el resultat de la votació i
seguidament presentarà la seva dimissió per raons de consciència.
Sotmesa la proposta a segona votació resulta:
Dos vots a favor (si s’ha de penjar la bandera): Joan Cabana i Josep Dordas.
Dos vots en contra (no s’ha de penjar la bandera): Joan Dordas i Ramon Cutrina.
Un vot d’abstenció: Simon Rovira.
L’alcalde amb el seu vot de qualitat diu que no es penjarà la bandera espanyola.
15. Precs i preguntes
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En resposta a la pregunta del darrer Ple, la Sra. Dolors Ruiz explica les xifres de la venda de les
restes de l’aclarida de forest.
El Sr. Rovira explica que hi ha un pas públic on passà la cursa “Batega el Bac” per on el propietari
no va deixar passar. Se li ha dir a Can Coll que no pot tancar el camí. Deixa passar pel camí públic
dalt però el de baix també és públic.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz Muñoz

Joan Dordas Riu
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