AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple
Núm. 3/2017
Sessió ordinària
De 30 de juny de 2017
Inici: 18:00
Acabament: 19:30
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 (CIU)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de Campelles,
es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte de celebrar la
sessió ordinària, primera convocatòria, sota la presidència
del seu titular i l’assistència dels regidors/es, relacionats al
marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari de
l’Ajuntament comissionat pel Servei d'Assistència a
Municipis del XALOC (Diputació de Girona).

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
accidental permanent per a la gestió diària de la corporació i la Sra. Èlia Carreira, administrativa
de l’Ajuntament.
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.

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
Ratificació del Decret d’aprovació primera certificació PUOSC, pavimentació Serrat de la Creu
Resolució d’aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Campelles i la Diputació de Girona
per l’execució d’obres de tractament asfàltic al tram urbà de la carretera del Baell.
7. Aprovació de les dues festes locals 2018
8. Seguiment de la gestió municipal
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 de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’acta de Ple 2/2017, de 27 d’abril
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
5
6
7
8
9

Factures
79, 81-87, 101-102
104-105
103, 111-116, 158
2-3
63-65, 69-70, 72-75

Import
(€)
1.477,33
581,95
975,37
15,23
9.801,11
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10

94, 96, 106-107, 109110, 117-121, 123

2.898,04

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
20/04/17
12/05/17
17/05/17
26/05/17
29/05/17
29/05/17
16/06/17
23/06/17

Resum
CCR, Atorgament subvenció per Fons cooperació econòmica comarcal.
Diputació de Girona, Atorgament subvenció per a la restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial 2017.
Diputació de Girona, Atorgament subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
Síndic de Greuges, Arxivament expedient 6153/2016
CCR, Rectificació estudis de costos RSU 2017
Reconeixement Finestreta Única Empresarial FUE i el Portal electrònic per a les empreses.
DARPA, Resolució llista d’espera ajut a la gestió forestal sostenible.
CCR, Pla per a la promoció del turisme de natura del Ripollès.

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

Data

Assumpte

1

21-04

2
3
4

08/06
08/06
09/06

5
6
7

12/06
22/06
23/06

8

26/06

Concedir fraccionament de l’import de contribucions especials de les obres de
pavimentació del carrer Serrat de la Creu a la Sra. Beatriu Llobet.
Eximir de l’ITVM a la Sra. Rosa Maria Salamó.
Eximir de l’ITVM a la Sra. Mª Àngels Riu.
Retornar import corresponent als tres últims trimestres de l’impost de L’ITVM del
2017 a la Sra. Ma. Dolors Bosch.
Atorgar llicència d’obres Sra. Montserrat Martí.
Resolució aportacions a altres entitats.
Aprovar conveni Diputació de Girona, per portar a terme les obres de manteniment i
conservació del tram municipal de la Ctra. del Baell.
Aprovar certificació d’obra núm. 1 de l’obra “pavimentació Carrer Serrat de la Creu"

El Ple en queda assabentat.
5. Decret de ratificació d’aprovació primera certificació PUOSC, pavimentació Serrat de
la Creu
Vista la resolució d’Alcaldia següent:
“...”
Resolució d’Alcaldia d’aprovació certificació núm.1 de l’obra “Pavimentació Serrat de la Creu”;
Vista la certificació d’obra núm.1 de l’obra “Pavimentació Serrat de la Creu”, lliurada per l’empresa
COP GERMANS MARTY SA, i redactada pel tècnic director de l’obra Albert Sanz Puig, de 5 de juny
de 2017, per un import de 32.193,54 €.
Vist l’informe d’intervenció, conforme hi ha consignació pressupostària a la partida 2017-1-153261902 del pressupost de despeses;
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases
de Règim Local,
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Resolc:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 1 per un import de 32.193,54 € en concepte de l’obra
anomenada “Pavimentació del carrer Serrat de la Creu”, la qual serà satisfeta quan les
disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. Trametre l’esmentada certificació a la Diputació de Girona, per EACAT, juntament amb el
certificat d’aquest acord, i justificant de l’obra.
3. Ratificar-ho pel Ple a la propera sessió que se celebri.
Campelles, 26 de juny de 2017
“...”
Es proposa al Ple ratificar l’anterior resolució en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia d’aprovació del conveni entre l'Ajuntament
de Campelles i la Diputació de Girona per l’execució d’obres de tractament asfàltic al
tram urbà de la carretera del Baell.
Vista la resolució d’Alcaldia següent:
“...”
Vist que la Diputació de Girona porta a terme les obres de manteniment i conservació de la
carretera del Baell consistent d’un tractament superficial asfàltic;
Atès que la continuació de la carretera és un tram urbà municipal que va des de l’Hotel Terralta
fins a Can Vila;
Atesa la sol·licitud de l’Alcaldia a la Diputació de Girona per tal de que porti a terme també en
aquest tram, les obres de manteniment i conservació;
Vist el conveni redactat per la Diputació de Girona per dur a terme les esmentades obres ,
En exercici de les facultat de l’Alcaldia,
Resolc:
1. Aprovar el conveni redactat per la Diputació de Girona, per portar a terme les obres de
manteniment i conservació del tram municipal de la carretera del Baell.
2. Acceptar la participació econòmica de l’ajuntament a les esmentades obres, en la quantitat de
1.700 €.
3. Facultar a l'alcalde tant àmpliament com sigui menester per a signar tots els documents i
realitzar totes les gestions necessàries per a dur a terme aquest acord.
Campelles, 23 de juny de 2017
“...”
Es proposa al Ple ratificar l’anterior resolució en tots els seus termes
La proposta s’aprova per unanimitat
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7. Aprovació de les dues festes locals per 2018
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta dels
municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple és l’òrgan competent
per adoptar aquest acord. Els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge ni coincidir amb
cap dels festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC núm.
6159, del 28 de juny de 2012.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Establir els dies 21 de maig (Festes Pasqua Granada) i 9 de novembre (Festes de Sant Martí)
com a proposta de les festes locals per l’any 2018.
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica:
- Que ens han ofert posar una Estelada a la Ctra. Ribes sense cost per l’Ajuntament.
Tots els regidors es mostren conformes
L’alcalde diu que oportunament faran la inauguració
- De moment es deixa pendent l’organització de la Fira del Bolet per falta de pressupost.
- Es fa saber que el Consell Comarcal del Ripollès ens ha comunicat un nou subministrament
de formigó. Ens toquen 91 m3. La petició s’ha de fer arribar abans del 7 de juliol
9. Precs i preguntes
El Sr. Cabana explica el problema de can Relat. Demana connectar-se a la claveguera del veí que
passa per terreny de l’Ajuntament.
L’alcalde respon que s’ha de connectar el sanejament al Prat de les Eres. El tècnic prepara un
informe urbanístic per obligar-lo a connectar.
El propietaris de la finca de l’Estanc tenen solar brut com altres propietaris.
L’alcalde respon que com cada any s’avisarà a tothom per tal que netegin.
El Sr. Rovira demana que als enterraments puguin tenir megafonia a l’exterior de l’Església que
és molt petita, per la gent que queda fora.
L’alcalde explica que poden fer servir el micròfon i els altaveus a l’Ajuntament per festes i
enterraments.
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.
Vist i Plau,
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