AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 9/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 28 D’AGOST DE 2015
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM)
Regidors/es:
Sr. Ramon Cutrina i 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 al Baell, 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.
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.

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
Aprovació de la proposta de Festes Locals per l’any 2015
Proposta de moció de suport al Correllengua 2015
Aprovació del Compte General de 2014
Donar compte de la tramesa de les línies del pressupost de 2016 al MINHAP
Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’estat d’execució del pressupost de 2015,
segon trimestre
10. Sol·licitud de pastures
11. Assumptes urgents
12. Precs i preguntes
Fora de l’ordre del dia: Torn obert de paraules del públic
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió.
Saluda el nombrós públic assistent i presenta el nou equip de govern.
Explica que aquest és el primer Ple ordinari de la legislatura, desprès de la Constitució i
Organització de l’Ajuntament.
Ja és tradició fer el Ple del mes d’agost al Baell aprofitant les vacances d’estiu i la Sala
plena de públic és una evidència de l’encert de la iniciativa personal de l’alcalde que va
començar fa tres anys.
L’àmplia participació dels veïns del Baell és una mostra de que l’Ajuntament el formem
entre tots. L’Equip de govern municipal és l’administrador de la voluntat dels veïns. Els
regidors estan per servir, escoltar i fer-ho el millor possible.
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És evident que el del Baell és el Ple amb més assistència de tot l’any i és una meravella
poder comptar amb tanta participació.
Agraeix sincerament l’assistència de tots i totes els veïns i veïnes del Baell.
Acabada la intervenció de l’alcalde, 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 núm. 8 de la sessió del dia 18 de juny de 2015
2. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte de la relació de factures aprovades de la 9 a la 28 següents:
Núm. Relació
Exercici 2015
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Factures:

Import (€)

86
107, 134
105
de la 87 a la 89
de la 90 a la 96
de la 98 a la 100
84-85, 101-104, 108110, 112-116, 130-133
124, 126-127, 129
111, 117
de la 135 a la 137
118-123, 125, 128
De la 165 a la 166
148-149, 154, 158
138-145, 160-164
de la 168 a la 171
150-153, 155-157, 159
195, 201-203
de la 175 a la 176
167, 172-174, 178,
180-192
193-194, 196-200, 204

132,41
103,40
7,87
326,80
619,46
85,12
14.017,88
1.402,64
102,90
55,54
703,21
105,45
1.221,42
5.858,21
1.341,37
685,53
1.163,37
48,40
4.057,97
642,38

El Ple en queda assabentat
3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament des de la darrera
sessió:
Data
document

04-08
30-07
30-07
21-07
24-07
07-07
26-06
26-06
26-06
03-07
02-07
19-06
19-06
03-06

Resum
Carta Conselleria de Governació demana suport al procés electoral del 27-S
Notificació resolució actuacions urgents equipaments esportius
Carta presentació diputat de Cooperació Local Diputació de Girona Sr. Josep Fermí Santamaria
Escrit sobre canvi de dies d’obertura d’establiments comercials
Carta presentació president XALOC Sr. Jordi Camps Vicente
Desistiment subvenció Turisme
Atorgament subvenció estassada manual, trituració de restes i tallada d’arbrat en 1,25 ha: 2.283,09 €
Atorgament subvenció creació de reserva forestal: 3.685,13 €
Atorgament subvenció sega de marges 1.363,50 €
Carta del Consorci AOC sobre interoperabilitat entre FACE i eFACT
Comunicació del CCEsport sobre equipaments esportius de Campelles
Carta de la comissionada per la Transparència i Accés a la Informació Pública
Reclamació dades de contactes de Protecció Civil en cas d’emergència
Diputació informa de l’aprovació del Pla BEenerG dins del PAES: assistència tècnica gratuïta per millora
eficiència energètica.

El Ple en queda assabentat
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4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3

Data
31.03.2015
20.04.2015
23.04.2015

4

27.04.2015

5

08.05.2015

6

08.05.2015

7
8

13.05.2015
14.05.2015

9

19.05.2015

10
11
12

19.05.2015
10.06.2015
22.06.2015

13

23.06.2015

14

16.07.2015

15

07.08.2015

16
17

18.08.2015
24.08.2015

Assumpte
Aprovar liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Campelles. Exercici 2014
Incoació expedient d’aprovació d’un pla econòmic financer.
Atorgar llicència d’obres sol·licitada per Antoni Arqués Martí per substitució de teules a
Can Tubau.
Atorgar llicènia d’obres sol·licitada per Jordi Simon i Perramon per fer una obertura i
substituir el cel ras al restaurant Cal Ras.
Aprovació addenda al conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci
Ripollès Desenvolupament pel manteniment de la Xarxa de Senders Itinerannia.
Aprovació de la minuta de conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès èr
manteniment del Servei Comarcal de Joventut.
Convocatòria Ple Extraordinari el dia 15/05/2015.
Autorització al Consorci d’Interès Natural del Ripollès per fer la publicació de l’anunci
de licitació de la contractació del Pla d’Aprofitaments Forestals 2015.
Autorització a la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses a fer ús de l’entorn del
Refugi de la Covil per tal d’establir-hi un avituallament i l’ús del mateix en cas de mal
temps.
Donar conformitat de pas pel municipi al Club Ciclista TRANSPYR.
Atorgar llicència d’obres per substitució de teules a Can Mestre del Baell.
Aprovar la liquidació per les despeses de buidar fossa sèptica a la Junta de
Conservació del Sector SU1.
Nomenar alcalde accidental al regidor i Tinent d’alcalde Sr. Ramon Cutrina i Planella
durant el període comprès del 24 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.
Encarregar al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès la realització dels treballs
de sega de marges en 10,1Km, per un import de 1.515€.
Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un ajut per import del 50% de la subvenció
per actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior.
Aprovació de les línies fonamentals del Pressupost 2016
Convocatòria Comissió Especial de Comptes i convocatòria Ple Ajuntament ordinari el
dia 28/08/2015.

El Ple en queda assabentat
En aquest moment s’incorpora al Ple el regidor Sr. Rovira
5. Aprovació de la proposta de Festes Locals per l’any 2015
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 25 de maig (segona Pasqua Granada) i 11 de novembre (Sant Martí) com a
proposta de les festes locals per l’any 2016.
Establir el dia 24 d’agost (Sant Bartomeu) com a Festa Local del nucli del Baell.
2. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
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La proposta s’aprova per unanimitat
6. Proposta de moció de suport al Correllengua 2015
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja
que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur
en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou impuls per mitjà de
la 19a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria molt important la
presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem a continuació i
l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, juliol de 2015
Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració
de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema
educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un
futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
El Ple de l’Ajuntament de Campelles ACORDA:
1. Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i
aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
3. Fer pública aquesta
d’aquesta corporació.

iniciativa

i

estendre-la a

tots

els àmbits que

siguin

propis

4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població
nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu
electrònic cal@cal.cat.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació del compte general de 2014

Plaça Ajuntament,2 - 17534 Campelles - Tel. i fax 972 727 273 - NIF P-1704100-E
www.campelles.cat – ajuntament@campelles.cat

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2014,
juntament amb tota la seva documentació annexa segons la legislació vigent;
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i els
Dictàmens a favor de la Comissió Especial de Comptes emesos en dates 27-6-2014 i 29-092015;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG núm.
127 de 4 de juliol de 2014 perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o
observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de data 307-2014;
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l’any 2013 en la
forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2013 i la documentació a
què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de
2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, en el
format establert per l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de maig de 2013 (DOGC núm. 6382,
de 24 de maig), relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre el
Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2013 al
Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès segons el conveni
signat en data 18 de desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, les entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes
mitjançant un únic procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en
ambdues institucions a tots els efectes.
4. Facultar a la Secretaria i la Intervenció d’aquest ajuntament, per a la tramesa telemàtica que
correspongui.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Donar compte de la tramesa de les línies del pressupost de 2016 al MINHAP
Per Intervenció es dona compte de la tramesa de les línies del pressupost de 2016 al MINHAP
que coincideix amb el marc pressupostari aprovat per l’Ajuntament pel 2015-2017.
Ingressos/Despeses
Ingressos

Despeses

Corrents
Capital
Financers
Corrents
Capital
Financers

2015

% taxa

2016

(en euros)

variació
2016/2015
1,5
1,63
0
0
1,5
1,64
0
0

(en euros)

246.397,00
226.585,00
19.812,00
0
246.397,00
226.397,00
20.000,00
0

El Ple en queda assabentat
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9. Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’estat d’execució del pressupost de
2015, segon trimestre.
En data 15-07-2015 Intervenció va trametre el Calendari, Pla de Tresoreria i Estat del Deute al
MINHAP.
El Ple en queda assabentat
10. Assumptes urgents
No n’hi ha
12. Precs i preguntes
El Sr. Josep Dordas pregunta sobre diferents temes (numerats de l’1 al 10):
1. Escombraries: el mes d’agost ha sigut nefast per la pluja i l’acumulació de residus als
contenidors i a terra. El 22 d’agost estaven plens a vessar.
L’alcalde explica que també tenim problemes d’incivisme amb alguns veïns. De tota manera
tenim previst arreglar la zona dels contenidors abans de fi d’any amb millora del terra i la
il·luminació. També mirarem de que tots els contenidors estiguin dins el tancat i que siguin de
més fàcil accés.
Cal dir que la retirada dels contenidors davant l’Hotel ha suposat una millora i que és normal
que puntualment es puguin acumular residus en períodes de màxima afluència de veïns i
visitants com és el mes d’agost. De cara l’any vinent incrementarem els dies de recollida del
mes d’agost per evitar el col·lapse dels contenidors.
2. Senyalització per limitar la velocitat:
A tot el nucli del Baell s’hauria de senyalitzar la limitació a 20-30 quilòmetres per hora
L’alcalde es mostra conforme i així es farà.
3. Enllumenat del carrer de Baix del Baell:
S’hauria de millorar encara que no està urbanitzat.
L’alcalde respon que manarà al tècnic que faci números per saber quan costa la urbanització del
carrer i farà arribar als veïns una proposta d’actuació.
4. Regidor de CIU del Baell a la oposició:
Trasllada el neguit dels veïns pel fet que no forma part de l’equip de govern i no té cap
responsabilitat pública.
L’alcalde respon que li ha perdut la confiança i per això en aquesta nova legislatura no compta
amb ell per ajudar l’equip de govern. El motiu és que abans portava la Regidoria de boscos i
durant la campanya electoral ell mateix va dir que havia fet una gestió de boscos nefasta.
Li ha demanat que lliuri les claus del servei d’aigua, però no pas del local social.
5. Guia de la porta de vidre del local social:
Demana si es pot treure perquè quan s’obre la porta la gent s’entrebanca amb la guia del terra
que sobresurt.
L’alcalde respon que s’ha estudiat i la inversió és considerable. De moment no es pot fer perquè
hi ha altres prioritats.
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6. La Ferradora davant el local social:
Diu que ha quedat molt bé.
No obstant falten un parell de bancs per deixar enllestida la zona
L’alcalde respon que està previst posar-hi dos o tres bancs.
7. Mur al camí que baixa a cal Pernau:
Caldria fer el mur perquè la carretera és més alta que la paret
L’alcalde respon que l’Albert ja ho té encarregat.
8. Manca ciment al creuament de cal Vila i can Goll:
Ha marxat el ciment i s’ha de reparar
L’alcalde respon que ho farà saber a l’Albert.
9. Factures de la Festa del Baell per subvenció:
Demana quin import ha de justificar per la subvenció.
L’alcalde li demana que justifiqui tota la despesa i l’Ajuntament donarà la subvenció disponible.
El que no pot tornar a passar és que no es faci constar la col·laboració de l’Ajuntament a tots els
actes i publicitat que organitzi la Comissió de Festes del Baell.
10. Millores a la Carretera del Baell:
S’ha de tornar a insistir a la Diputació per tal que faci actuacions de millora pel perill que suposa
l’estat actual. Sobretot s’ha d’eixamplar en alguna trams.
L’alcalde diu que és difícil que ens facin cas però per demanar-ho no quedarem. Tornarem a
insistir per enèsima vegada.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic assistent.
A destacar, del torn obert de paraules del públic:
Que la senyalització dels grups d’escalada no respecta la toponímia del poble
Que l’IBI s’ha pujat un 11%
Que hi ha un problema amb els residus vegetals que s’ha de solucionar
Que encara hi ha pendents els temes d’urbanisme del Sr. Abadal i de les dues cases
veïnes a l’Hotel pendents de construir.
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 i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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