AJUNTAMENT DE CAMPELLES
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 4/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 27 d’abril de 2012
Inici: 18:00h.
Acabament: 18:50h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila
EXCUSA: Sr. Jordi Baeta i Galceran
Assisteix el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor de la corporació, comissionat pel SAT
del Consell Comarcal del Ripollès, i la Sra. Núria Larroya i Martí, administrativa de la
corporació.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
1.

APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS

El ple aprova les actes números 1, 2 i 3 de 2012.
Votacions
S’aprova per majoria absoluta amb el vot a favor de tots els presents.
2.

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011.

Es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2011, aprovada per
Resolució de data 29 de febrer de 2012, d’acord amb el que estableix l’art. 193.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, amb el
següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
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DRETS RECONEGUTS NETS..........................................................
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES.......................................

460.361,29.691.873,06.-

RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT........................
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT......................
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS
LÍQUIDS DE TRESORERIA..........................................................
RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS.............................
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT...........

-231.511,77.73.221,50 222.511,77.59.035,19.0,00.–23.050,53.-

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Import
1. (+)

2. (-)

DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

Import
722.963,02

145.141,07
555.333,87
0,00
0,00
22.488,08
0,00
116.800,37
56.227,20
30.465,55
0,00
0,00
0,00
48.916,90
18.809,28

3. (+)

FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE
L’EXERCICI

4.

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES
AMB
FINANÇAMENT FINALISTA

5.

Saldos de dubtós cobrament

6.

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES
GENERALS (1-2+3-4-5)

3.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

Es dóna compte al ple de les següents resolucions d’alcaldia:

Import

189.126,18

309.219,87

20.597,58
465.471,38
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3.1. Aprovar la certificació final d’obra per un import de 17.316,62 euros en concepte
de l’obra anomenada “Adequació de l’entorn de l’Esglèsia de Sant Martí”.
3.2. Assabentat de canvi de nom de l’activitat de restauració de Cal Marxened.
3.3. Atorgar la llicència de parcel·lació de la finca registral número 655 de Campelles,
amb número d’expedient 75/2011.
3.4. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins els marc de Fons de
Subvencions 2012 d’import 19.812 euros, per les obres d’arranjament del
cementiri del Baell, la construcció d’un mur per a la recollida d’aigües del local
social del Baell, i el finançament del 40% de l’obra “Construcció d’una escullera a
sota la plaça de l’Ajuntament”.
3.5. Atorgar la llicència de primera ocupació de l’habitatge situat al paratge del Prat
d’en Coma, parcel·la A, amb número d’expedient 10/2012.
3.6. Sol·licitar la subvenció per les actuacions de neteja de marges de camins rurals de
titularitat municipal, dins la línea 1 de prevenció d’incendis forestals any 2012, per
un import de 2.179,46 euros IVA inclòs.
3.7. Aprovar el pressupost per l’actuació de la substitució del parallamps ubicat a
l’Església de Sant Martí de Campelles, i per import de 4.866 euros més IVA, i
sol·licitar la subvenció a la Diputació de Girona per al finançament d’aquesta obra,
dins la campanya de les subvencions per a cobrir despeses en obres de reparació
menor, de conservació i manteniment, any 2012.
3.8. Sol·licitar la subvenció per l’actuació d’assenyalament d’actuacions i de
delimitació d’arbres en els aprofitaments de fusta, dins la línea 2, de suports als
ajuntaments a la gestió forestal sostenible any 2012, per import de 2.631,40 euros
IVA inclòs.
3.9. Sol·licitar la subvenció per l’actuació de deixar arbres per a la reserva de preus
extrafusters, dins la línea 2, de suports als ajuntaments a la gestió forestal
sostenible any 2012, per import de 1.320,- euros.
3.10.
Concórrer a la subvenció per a l’adquisició d’una caldera de biomassa, dins
la campanya “Del Pla a l’Acció, per a donar servei als edificis públics i cultural.
Sol·licitar la quantitat de 10.000 euros per tal d’ajudar a complementar el
finançament de la instal·lació de la caldera de biomassa.
3.11.
Atorgar la llicència d’obres per poder fer una arqueta de registre de
l’escomesa d’aigua al camí públic que dona accés a la propietat situada al camí de
Can Castell i aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres
per un total de 38,80 euros, amb número d’expedient 123/2011.
3.12.
Atorgar la llicència d’obres per fer l’extracció de teules existents posades en
sec i tornar-les a col·locar amb morter, a la vivenda coneguda com Cal Petitó, i
aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres per un total
de 53,22 euros, amb número d’expedient 12/2012.
3.13.
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles al document anomenat
“Informes municipals d’arrelament social. Protocol 2011.
3.14.
Sol·licitar una subvenció per millorar la qualitat del sistema informàtic i
l’adquisició d’una impressora en blanc i negre per un total de 2.792,78 euros.
3.15.
Atorgar la llicència d’obres per la col·locació de gres al terrat de Cal Petitó,
i aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres per un total
de 66,94 euros, amb número d’expedient 28/2012.
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3.16.
Atorgar la llicència d’obres per tal de fer unes obres de millora a la vivenda
situada a la plaça vella de Campelles, i aprovar la liquidació de les taxes i de
l’impost de construcció i obres per un total de 175,80 euros, amb número
d’expedient 11/2012.
3.17.
Adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les
Diputacions Provincials catalanes amb que s’estableix el Pla d’Assistència Local i
sol·licitar d’acord al que estableix el present conveni, un pagament per import de
22.640,11 euros per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la
Generalitat de Catalunya.
3.18.
Sol·licitud de la subvenció del Fons de Cooperació Cultural Local per
import de 1.837,60 euros per a cobrir despeses derivades de les celebracions de les
festes i activitats que es duran a terme durant el tot el 2012.
3.19.
Declaració d’innecessariatat de llicència de parcel·lació de la finca 321
inscripció 2a de Campelles, amb número d’expedient 43/2012.
3.20.
Aprovació de la certificació número 1 de l’obra “Millora de la xarxa
d’abastament d’aigua potable del nucli del Baell” per import de 45.374,81 euros.
3.21.
Imposició d’ordre d’execució per incompliment de la obligació de
conservació d’edificacions, terrenys i construccions en condicions de seguretat i
salubritat en relació a la parcel·la 4, sector 1A del Baell.
Intervencions
1. Resolució 3.21. El regidor Sr. Josep Dordas demana si aquesta actuació tindrà cost per
l’Ajuntament.
L’alcalde respon que no de moment, però si s’ha d’executar l’actuació subsidiàriament
s’haurà d’avançar el seu cost que després es reclamarà al propietari.
2. Resolució 3.20. El regidor Sr. Josep Dordas demana si ja s’ha pagat l’actuació.
L’alcalde respon que encara no, ja que es paga a quaranta cinc dies.
El regidor Sr. Josep Dordas explica que l’obra ja pràcticament està acabada i que s’ha
aconseguit fer obres complementàries sense cost addicional. Demana sobre la
possibilitat d’actuar al tram de xarxa que travessa finques particulars fins al peu de
l’habitatge.
L’alcalde respon que l’actuació de la xarxa pública transcorre pel domini públic. El pas
de les conduccions fins a l’habitatge no forma part de la xarxa pública. No obstant,
s’intentarà buscar alguna solució, inclosa la possibilitat d’atorgar algun ajut als veïns
per la connexió.
3. Resolució 3.13. La regidora Sra. Marta Alsina demana aclariment sobre el protocol que
s’aprova amb la resolució d’alcaldia.
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El secretari explica que el protocol que s’aprova especifica la tramitació de l’expedient
d’arrelament. Bàsicament, el canvi és que l’informe d’arrelament s’ha de trametre
signat i certificat des de la secretaria del’Ajuntament.
4.
APROVACIÓ PROVISIONAL
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
URBANÍSTIQUES

DE LA MODIFICACIÓ DE LA
9 DE TAXES DE LLICÈNCIES

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
modifica el règim de la primera ocupació i utilització d’habitatges i instal·lacions,
configurant-lo com a règim de comunicació a l’Ajuntament per part del particular
interessat.
La vigent ordenança fiscal reguladora de les taxes de llicències urbanístiques de
l’Ajuntament de Campelles preveu, al seu article 6, la taxa en relació a la primera ocupació
i utilització d’edificis i instal·lacions en concepte de llicència.
Amb la voluntat d’adequar aquella ordenança a la nova normativa establerta per la Llei
3/2012, i de conformitat amb el previst als articles 16 i 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals,
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 9
reguladora de les taxes de llicències urbanístiques en els següents termes:
1.- És dóna una nova redacció a l’apartat 8 de l’article 6, el qual queda redactat de la
següent manera:
6. Modificació d’ús: 75€
2.- S’afegeix un nou apartat 13 a l’article 6, amb el següent contingut:
13. Comunicació de primera ocupació i primera utilització: 30€
SEGON. Sotmetre a informació pública aquests acords durant un termini de trenta dies,
amb anuncis al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell d’anuncis de la
corporació, als efectes que les persones interessades puguin examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que tinguin per oportunes.
TERCER. En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord provisional s’elevarà a definitiu i
es publicarà el text íntegre de l’acord al Butlletí oficial de la província de Girona i a taulell
d’anuncis de la corporació per a la seva entrada en vigor l’endemà de la seva íntegra
publicació al Butlletí oficial de la província.
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En cas de presentar-se al·legacions, el ple les resoldrà en el mateix acord d’aprovació
definitiva de la modificació de la ordenança.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
5.
IMPOSICIÓ DE PENALITATS A XAVIER ALSINA SA PER
L’INCOMPLIMENT DELS TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
“REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT”
Antecedents
En data 13 d’octubre de 2010, es va adjudicar el contracte d’obres Remodelació i ampliació
de la plaça de l’Ajuntament a la societat Xavier Alsina SA (en endavant, adjudicatària), per
import de 322.221,42 euros.
L’adjudicatària va oferir com a millora, entre d’altres, una reducció del termini d’execució,
el qual passava a ser de quatre mesos.
En data 9 de novembre de 2010 es va signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra,
en la qual es va fer constar que l’inici de l’execució del contracte s’iniciava l’endemà de
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, el qual s’aprova en data 16 de novembre de 2010.
Vist l’informe proposta que consta a l’expedient, redactat pel tècnic municipal i director de
les obres, emès en data 6 d’abril de 2012, del tenor literal següent:
“...”
INFORMO:
0. Antecedents.
L’obra esmentada es va adjudicar a l’empresa constructora XAVIER ALSINA, SA, en data 13 d’octubre 2010,
per un pressupost de 322.221,42 € i un termini d’execució de 4 mesos.
1.- La relació cronològica de les obres:
-

En data 9 de novembre de 2010 es va signar l’Acta de Comprovació de Replantejament.

-

En data 16 de Novembre de 2010 es va aprovar el Pla de Seguretat. El termini d’execució va
començar a comptar a partir de l’endemà de la data d’aprovació del citat Pla de Seguretat, segons
l’acordat a l’Acta de Comprovació de Replantejament.

-

En data 29 de juliol de 2011 es va signar l’ocupació parcial, sense recepció formal, per a destinar-la
a ús públic durant el mes d’agost. Les actuacions concretes que faltaven per executar eren les
següents:
1.

Mobiliari urbà.
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2.
3.
4.
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Punts de llum.
Enjardinament i arbrat.
Acabats de serralleria i pintura.

Aquestes actuacions s’havien d’acabar un cop passat el mes d’agost, i estava estimat un temps
d’execució de 30 dies.
-

Durant els mesos de setembre, octubre i novembre, es va fer una votació per tal que els habitants
de Campelles poguessin escollir el mobiliari de la Plaça.

-

Durant la setmana del 24 d’octubre de 2011 es van fer un seguit de reparacions de diferents
acabats que es trobaven en mal estat.

-

En data 7 de desembre de 2011 es va passar a l’adjudicatària la documentació on s’especificava el
mobiliari definitiu que es col·locaria a la Plaça, un cop escollit pels vilatans.

-

En data 13 de març de 2012, i degut a que no es realitzava cap tipus de treball, es va fer una reunió
a l’Ajuntament de Campelles amb l’empresa constructora i es va acordar que per la setmana del 2
al 6 d’abril de 2012, la Plaça estaria pràcticament acabada faltant només algun petit detall, agafant
el compromís de deixar tot el mobiliari col·locat.

2.- Estat de les obres a data actual.
En la data en que es realitza aquest informe, no s’ha fet cap actuació a la Plaça de l’Ajuntament des del mes
d’octubre de 2011, faltant doncs per executar el següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Mobiliari urbà.
Punts de llum.
Enjardinament i arbrat.
Acabats de serralleria, pintura i senyalització.
Repàs d’alguns elements que es troben en mal estat (revestiments de parets i paviments).

3.- En relació a la demora.
L’inici de l’execució del contracte es fixa el dia 17 de novembre de 2010, l’endemà de l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, tal i com consta en l’acta de comprovació del replantejament.
El termini d’execució ofertat com a millora per l’adjudicatària és de 4 mesos. Per tant, l’execució del
contracte s’inicia a 17/11/2010 i havia de finalitzar el 17/03/2011.
Fins a data del present informe han transcorregut, des del 17/03/2011:
Concepte
Any 2011. Del 17/03/2011 a 31/12/2011
Any 2012 (fins a data del present informe 6/4/2012)
Total dies transcorreguts des de l’inici de l’execució del contracte

Dies
289
97
386

Es considera que l’execució de les obres ha estat aturada per ordre de l’Ajuntament:
Concepte
Mes d’agost de 2011, atès que Campelles és un municipi de segones residències.
Mesos de setembre a 7 de desembre, per consulta del mobiliari plaça.
- Setembre ................................................................. 30
- Octubre ................................................................... 31

Dies
31
98
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- Novembre ............................................................... 30
- Desembre ............................................................... 7
Total dies aturada

129

En conseqüència, hi ha una demora en l’execució del contracte de 257 dies.
4. Proposta d’imposició de penalitats.
Previstes a la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars.
257 dies de demora
0,20 €/dia per cada 1.000 € del preu d’adjudicació: 322.221,42 € preu adjudicació / 1.000 x 0,20 = 64,44 €
Penalitat: 257 x 64,44 = 16.561,08 €
L’import de la penalitat es farà efectiu de manera immediata, mitjançant descompte a la certificació d’obra,
ja que els imports pendents per certificar superen aquesta quantia, prèvia aprovació per l’òrgan municipal
competent.

“...”
Fonaments de Dret
D’acord amb l’apartat 2 de la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret Legislatiu
3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, és d’aplicació al contracte d’obres de “Remodelació i ampliació de la plaça
de l’Ajuntament” la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en
endavant, Llei 30/2007).
El contractista ha de complir el contracte dins el termini establert (art. 196.2 Llei 30/2007).
En cas d’incompliment dels terminis d’execució del contracte, l’administració podrà
imposar-li penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte (Art. 196.4 Llei 30/1992)
La quantia de les penalitats no podrà superar el 10% del preu del contracte (art. 196.1 Llei
30/2007)
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, el qual serà
immediatament executiu. La quantia es farà efectiva mitjançant la deducció de les
quantitats que s’hagin d’abonar al contractista, reconegudes en les corresponents
certificacions d’obra o, si escau, sobre la garantia en cas que no es puguin deduir de les
quanties a abonar al contractista (clàusula 23 del plec de clàusules i art. 196.8 Llei
30/2007)
En cas que les penalitats o les indemnitzacions s’executin contra la garantia, el contractista
haurà de reposar-la fins al 5% del l’import d’adjudicació dins el termini dels quinze dies
següents a la seva execució. La no reposició és causa de resolució del contracte. (Art. 87.2
de la Llei 30/2007)
Atès que l’execució del contracte s’inicia en data 17 de desembre de 2010.

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

Atès que la sanció s’aplica en relació a 0,20€ per cada 1.000€ del preu del contracte, el qual
ascendeix a 322.221,42€, resulta una sanció de 64,44€ per dia de demora.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Declarar l’incompliment del contracte d’obres “Remodelació i ampliació de la
plaça de l’Ajuntament”, per part de Xavier Alsina SA, per demora del termini d’execució.
SEGON. Acordar la imposició de 16.561,08€ com a penalitat per la demora en l’execució,
en base al previst a l’informe proposta del tècnic director.
TERCER. L’import de la penalitat, el qual és immediatament executiu, es retindrà dels
imports corresponents de les certificacions d’obra que restin pendents. En cas que aquest
import no sigui suficient s’executarà amb càrrec a la fiança.
QUART. Comunicar aquest acord a la Intervenció de la Corporació, als efectes oportuns, i
notificar-lo a la societat Xavier Alsina SA.
Intervencions
L’alcalde explica que la mesura s’adopta per fer complir la llei i per respecte a la resta de
licitadors. Afegeix que la plaça encara no esta acabada.
Votacions
Tots els present voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.

6. DONAR COMPTE DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ DEL
MUNICIPI DE CAMPELLES PER A L’ANY 2012.
S’assabenta al ple que la xifra oficial d’habitants del municipi de Campelles, a 1 de gener
de 2012, és de 136 habitants, d’acord amb la notificació rebuda per part de l’Instituto
Nacional de Estadística.
7. DONAR COMPTE DE LES FACTURES REBUDES.
Es dóna compte al ple de les factures rebudes a l’Ajuntament des de la darrera sessió
plenària ordinària.
Intervencions
1. El regidor Sr. Josep Dordas explica que en algunes relacions de factures manquen
numeracions correlatives de factures.
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La Sra. Núria Larroya explica que són errors de comptabilitat que generen aquestes
discordances.
2. El regidor Sr. Josep Dordas demana per les números 50 i 51 del mes de febrer.
L’alcalde respon que són factures del Consell Comarcal per assumptes en què el tècnic
municipal no pot informar.
3. El regidor Sr. Josep Dordas demana per la factura amb concepte “redacció paes”.
L’alcalde respon que és el Pla d’actuació amb l’objectiu de millorar l’estalvi energètic que
s’havia de redactat obligatòriament com a resultat de l’adhesió al pacte d’alcaldes.
8. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
8.1. DONAR SUPORT A LA SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA CICLISTA DEL TER EN EL SEU TRAM
VIC-RIPOLL.
Vista la moció per a sol·licitar la construcció de la via ciclista del Ter en el seu tram VicRipoll, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Ripoll en data 31 de gener de 2012.
Vist que la problemàtica exposada per l’Ajuntament de Ripoll, afecta a tota la comarca del
Ripollès ja que fomenta l’ús d’un mitjà de transport sostenible tant en l’àmbit municipal
com al comarcal.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos a la moció per a sol·licitar la construcció d’una via ciclista del Ter
en el seu tram Vic-Ripoll.
SEGON. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a la Generalitat de Catalunya i
als Consells Comarcals de la Garrotxa, Osona i el Ripollès.
Votacions
Tots els present voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
8.2.MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini
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màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular,
juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació
català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal
Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua vehicular
de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència del
Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara inconstitucional el
sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 1994 i 2010, que
avalen el model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del
sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a
llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les competències
lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català com en castellà.
El ple adopta els següents acords:
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que porti
a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com
a tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un
model d’èxit i cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris Catalans, a la Generalitat
de Catalunya, a l’ACM i als Ajuntaments de la Comarca.
Votacions
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Tots els present voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
8.3. MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL
GOVERN DE L’ESTAT.
Vista la moció en contra de la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat, presentada
pels sindicats de CC.OO. i UGT als Ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal del
Ripollès.
El ple adopta els següents acords:
1. Donar suport a la moció presentada pels Sindicats de CC.OO. i UGT, en contra de la
reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat.
2. Comunicar als sindicats de CC.OO i UGT del Ripollès i al Consell Comarcal aquest
acord.
9. PROPOSTES D’URGÈNCIA.
El ple adopta, amb el vot favorable de tots els assistents, incorporar a l’ordre del dia les
següents propostes d’urgència:
9.1.- INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA
LA RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA “EL CASTELL” I ATORGAMENT DE PODERS
EN FAVOR D’ADVOCATS I PROCURADORS
En data 13 de març de 2012 es va rebre la notificació de l’acord del Jurat d’Expropiació en
relació a l’expedient d’expropiació per ministeri de la Llei de la finca coneguda com El
Castell.
L’Ajuntament de Campelles es mostra disconforme amb la valoració efectuada per aquell
Jurat, entenent que es dóna un valor d’expropiació a la finca superior al que li correspon
d’acord amb la legislació vigent.
D’acord amb l’anterior, s’entén necessari i oportú exercir les accions que legalment
corresponguin per a la defensa dels drets i interessos legítims de la corporació, mitjançant
la interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució del Jurat
d’Expropiació.
De conformitat amb el previst a l’article 10 de la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa i a l’article 52.2.k) del Decret legislatiu 2/2003,
del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
El ple adopta els següents acords:
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PRIMER. Interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, secció
Girona, de data 29 de febrer de 2012, rebuda a l’Ajuntament de Campelles en data 13 de
març de 2012.
SEGON. Designar per a la representació i defensa lletrada de l’Ajuntament de Campelles,
atorgant poders notarials necessaris al seu favor, als procuradors ÀNGEL QUEMADA
CUATRECASAS i GLORIA CASALDALIGA RIERA, del col·legi de Barcelona, i
MONSERRAT SORRIBES CALLE, del col·legi de Madrid; i la lletrada CARMEN
SIBINA VIDAL, del col·legi de Barcelona.
TERCER. Facultar a l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui menester per a l’execució
d’aquests acords i per a la signatura de tots els documents necessaris.
Votacions
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Tots els present voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
9.2.- CONCESSIÓ DE CRÈDIT I SUPLEMENT EXTRAORDINARI EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2012 - EXP.
2/2012Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria,
El ple adopta els següents acords:
1. Aprovar l’expedient de concessió i suplement de crèdit extraordinari del pressupost
municipal de l’exercici 2012, finançat mitjançant aplicació de romanent de tresoreria
disponible per a despeses generals, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex
d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada a l’expedient, amb certificat del
secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPSOT SUPLEMENT I CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER A 2012 EXP. 2/2012A. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA.
A.1

Romanent de tresoreria 31/12/2011
Incorporació de romanents de crèdit 29/02/2012
Modificació del pressupost 1/2012
Romanent de tresoreria utilitzat en la present modificació
pressupostària
Romanent de tresoreria disponible per properes modificacions

465.471,38 €
- 37.633,12 €
- 157.770.83 €
- 235.466,54 €
34.600,89 €

B. SUPLEMENTS DE CRÈDIT QUE S’ACORDEN

Concepte

Inicial

Modificació Final
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1
2012
1
2012
1
2012
1
2012
1
2012
1
2012
1
2012

15
1
92
0
91
2
33
8
41
4
15
1
92
0

21300
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CONSERV. I REP. MAQUINARIA,
INSTAL. I ESTRIS
ASSEGURANCES

3.000,00

300,00

3.300,00

4.777,60

6.000,00

10.777,60

23000
0
22602

DIETES CARRECS ELECTES

1.000,00

4.300,00

5.300,00

PUBLICITAT I PROPAGANTA

2.158,78

2.000,00

4.158,78

21002

MILLORES DE MONTS

49.366,54

62.966,54

21002

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
XARXA D’AIGA
SERVEIS JURÍDICS

13.600,0
0
2.000,00

5.000,00

7.000,00

500,00

15.000,00

15.500,00

27.036,3
8

81.966,54

109.002,9
2

22400

22604

TOTAL
C. CREDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN

Concepte

1
2012
1
2012
1

1
1
2012
1

Modificació Final

15
1
15
1
92
0

60002

EXPROPIACIÓ CASTELL

0,00

140.000,00

62204

0,00

6000,00

0,00

500,00

500,00

17
1
15
1
15
1

22699

ADECUACIÓ ESTANCIES DE LES
CALDERES
ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER EMPRESES
(RISCOLS LABORALS)
ENJARDINAMENT

140.000,0
0
6.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,0O

153.500,00

153.500,0
0

22799

2012
2012

Inicial

2012

62205
22799

TANCAMENT DE FUSTA DEL
MUNICIPI
ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER EMPRESES
(GRUA)
TOTAL

Intervencions
L’alcalde explica que es fa la modificació per poder gestionar el pressupost tal i com estava
previst, assenyalant que segurament les partides no s’esgotaran.
Votacions
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Tots els present voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
10. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde dóna compte dels següents assumptes:
1. S’han rebut peticions d’ajuts econòmics, com cada any, d’entitats esportives i per a la
cursa de Bastions.
Es debat la oportunitat dels ajuts, amb l’abstenció de l’alcalde en relació a la Ribetana C.F.,
atès que n’és el president, i s’acorda per tots els presents rebaixar en cent euros la petició
de cada entitat, quedant els següents ajuts:
Ribetana CF: 150 euros.
Cursa Bastions: 100 euros.
2. S’ha senyalitzat el polígon de Campelles, d’acord amb el model i ubicació autoritzats
per carreteres.
3. Reparacions de les naus del polígon Can Costa. Es disposa de diversos pressupostos i
es durà a terme una actuació amb caràcter provisional, per evitar més danys, la qual
tindrà un cost aproximat d’una 980 euros.
4. Sol·licitud del Club ciclista Transpyr per ajut logístic per a habituallament el dia de la
cursa. Es concedirà tal i com ja s’ha fet en altres anys.
11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
1. El regidor Sr. Josep Dordas explica que s’han col·locat uns cartells anunciadors de
rutes de transhumància on consta que, en alguns d’ells, que es pot transitar en cotxe.
Proposa que caldria fer-ho saber a qui els ha col·locat perquè en alguns d’ells, per
exemple, el camí fins a Gombrèn, no es transitable.
L’alcalde assenyala que es buscarà qui els ha col·locat i els ho farà saber.
2. El regidor Sr. Josep Dordas demana com està la subhasta de fustes i explica que, a El
Baell, hi ha arbres tallats que no s’han recollit i d’altres marcats que no s’han tallat.
L’alcalde respon que a l’abril no es tallarà perquè no tenen lloc per deixar la fusta i que
parlarà amb el CEINR per anar-ho a veure sobre el terreny i solucionar-ho.
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No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 18:45 hores, de la qual,
com a secretari, estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

