AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona
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17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 5/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 29 de juny de 2012
Inici: 18:00h.
Acabament: 20:30h.
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. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Josep Dordas i Vila

Assisteix 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
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar les Resolucions d’Alcaldia.
Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
Aprovació inicial del pla tècnic de gestió i millora forestal de la muntanya de
“Pardinella” i de la finca “Can Gorra”
5. Actualització del nomenclàtor municipal.
6. Donar compte de les factures rebudes
7. Mocions d’altres entitats
8. Aprovació de conveni de compromís amb la Diputació de Girona
9. Adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya.
10. Propostes d’urgència.
i. Resolució recurs de reposició presentat per Xavier Alsina.
11. Gestió municipal
12. Precs, preguntes i mocions
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1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
El ple aprova per unanimitat l’acta número 4.
2. RATIFICAR RESOLUCIONS D’ALCALDIA
2.1. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Adjudicació d’un contracte d’obres
L’ajuntament de Campelles va executar les obres d’ampliació i rehabilitació de la plaça de
l’Ajuntament. L’actuació permet, entre d’altres, obtenir un espai de lleure i esplai que
queda obert, sota la mateixa, i pel qual s’accedeix pel carrer veí de les Feixetes.
La plaça confronta, en un dels seus límits, amb una parcel·la veïna amb una edificació
existent.
Amb la voluntat d’assegurar que futurs moviments de terres puguin provocar danys en la
parcel·la veïna, s’entén oportú construir una escullera per evitar aquests possibles riscos i
assentar-ne el terreny.
Atès que aquesta actuació compta amb finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Construccions Icart, S.A. per un import de
20.361,48 € IVA exclòs, més el 18 % d’IVA resultant un preu total de 24.026,55 euros
(IVA inclòs) per l’execució d’aquesta obra;
Vistos els informes d’intervenció i de secretaria que consten a l’expedient.
Atès que les actuacions a executar per a la construcció de l’escullera es centraran a l’entorn
de la plaça de l’Ajuntament, espai cèntric i nucli de vida del municipi i vist que Campelles
compta amb una gran nombre de segones residències i d’activitats de turisme rural i
restauració, s’entén necessari iniciar les obres el més aviat possible, amb la voluntat
d’evitar que els mesos estivals, bàsicament juliol i agost, les obres estiguin en fase
d’execució i pertorbin les activitats del municipi que tenen, en aquests mesos, els seus
punts àlgids de facturació i clientela.
Atès que el ple de la corporació no celebra sessió ordinària fins la darrera setmana mes de
juny
RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte menor d’obres per a la construcció d’una escullera sota la
plaça de l’Ajuntament, d’acord amb el projecte aprovat, amb un import de 24.026,55 €
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(20.361,48€ de preu base i 3.665,07€ d’IVA) a Construccions Icart, S.A., amb NIF núm.
CIF A-17200163, i domicili a l’urbanització El Castell, núm. 8 de Campdevànol.
El càrrec s’efectuarà a l’aplicació pressupostària 2012.1.155.62202.
SEGON. Notificar aquest decret a l’interessat, assabantant-lo que, prèviament a l’inici de
les obres, haurà de presentar el pla de seguretat i salut per a la seva aprovació per
l’Ajuntament.
TERCER. Comunicar-ho a intervenció i ratificar la present resolució en la propera sessió
plenària.
Intervencions
L’alcalde explica que va optar per “Construccions Icart” perquè estaven treballant a El
Baell i que tenien el material per a l’execució de l’escullera apunt per utilitzar. Les obres
s’han executat dins el termini previst sense incidents.
Assenyala que ha rebut una esbroncada d’altres empreses per no haver-les consultat i
demanar un pressupost previ. Afegeix que el procediment de contractació és perfectament
legal i que, segurament, en època de bonança econòmica ningú no hagués dit res.
El regidor Sr. Jordi Baeta proposa com a procediment a seguir demanar sempre un
pressupost a les empreses i, un cop es disposi d’aquests, estudiar les ofertes i decidir
l’adjudicació del contracte.
El regidor Sr. Marc Cutrina assenyala dóna suport a la proposta del regidor Sr. Jordi Baeta.
L’alcalde afegeix que, ja des d’anteriors legislatures, aquest ajuntament ha repartit les obres
entre diversos contractistes.
El regidor Sr. Josep Dordas explica que, si s’haguéssin demanat altres pressupostos, potser
s’hauria aconseguit un preu més baix.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que, en aquest cas, al tenir a Construccions Icart
treballant al municipi i amb el material preparat per fer l’escullera calia aprofitar-ho.
Votacions
El ple ratifica el decret per unanimitat.
2.2. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Aprovació del pla de seguretat
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Vist el pla de seguretat i de salut laboral presentat per l'empresa Construccions Icart, S.A.
contractista adjudicatari de l'obra titulada “Construcció d’escullera a la plaça de
l’Ajuntament”, i atès l'informe favorable del director facultatiu de l'obra;
Atès allò que disposa el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, de mesures mínimes de
seguretat i salut en obres,
HE RESOLT:
1. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista adjudicatari de l' obra
titulada dalt esmentada i trametre'l juntament amb aquesta resolució, als serveis territorials
a Girona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que
disposa el Reial Decret esmentat a la part expositiva.
2. Els serveis tècnics de l'Ajuntament facilitaran el corresponent llibre d'incidències.
3. Comunicar aquesta resolució al contractista adjudicatari i als serveis tècnics municipals,
a l'efecte corresponent.
4. Ratificar aquest acord en el proper ple que es celebri.
Votacions
El ple ratifica el decret per unanimitat.
2.3. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Adjudicació treballs de la gestió forestal sostenible
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local,
Vista la Resolució dictada pel Director general del Medi Natural i Biodiversitat en data 19
de desembre de 2011, per la qual ens atorguen els ajuts a la Gestió Forestal Sostenible,
convocatòria 2011 per les actuacions del Capítol II en els codis 2.3.13, 2.32., 2.3.5 i 2.3.7.
Atès que l’ajuntament vol dur a terme les actuacions relacionades amb el capítol II de la
Gestió Forestal Sostenible, segons la memòria valorada redactada per l’enginyer forestal
del municipi de Campelles.
Atès que l’Ajuntament de Campelles té concertat la gestió de les forests d’utilitat pública
de la seva propietat al tècnic forestal i que correspondria a l’actuació del capítol II.
Vist l’informe de l’enginyer forestal de data 12 de febrer de 2012 sobre la tipologia i gestió
de les actuacions descrites a la memòria valorada, per la qual és necessari adjudicar
l’actuació a més d’una empresa.
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De conformitat amb les esmentades bases i la convocatòria de subvencions .
RESOLC:
Primer. Aprovar la memòria valorada redactada per l’enginyer forestal del municipi de
Campelles, per un valor total de 29.351,25 € (iva inclòs), corresponent a les actuacions del
capítol II de la Gestió Forestal Sostenible, any 2012, segons el detall que segueix:
Codi

Descripció

unitats Imports

2.3.13 Tractament de restes vegetals 11,25 ha.
4.140,00 €
2.3.2 Aclarida de millora
11,25 ha.
11.362,50 €
2.3.5 Podes de formació
11,25 ha.
2.958,75 €
2.3.7 Estassada de Sotabosc
11,25 ha.
10.890,00 €
Segon. Adjudicar el contracte menor per obres al Consorci d’Espais d’Interés Natural del
Ripolles, les actuacions descrites en el punt primer de la resolució, en una superfície de
4.10 hectàrees del Rodal 17 de la forest “Bosc de Campelles” CUP 10, per un valor total de
12.622,34 euros iva inclòs.
L’actuació anirà a càrrec de la partida 2012.1.414.21002.
Tercer. Adjudicar el contracte menor per obres al Consorci d’Espais d’Interés Natural del
Ripolles, les actuacions descrites en el punt primer de la resolució, en una superfície de
2,25 hectàrees del Rodal 25 i 26 de la forest “Bosc de Campelles” CUP 10, per un valor
total de 6.926,90 euros iva inclòs.
L’actuació anirà a càrrec de la partida 2012.1.414.21002.
Quart. Adjudicar el contracte menor per obres a l’empresa Explotacions Forestals M.
Bautista, S.L., les actuacions descrites en el punt primer de la resolució, en una superfície
de 4,9 hectàrees del Rodal 2 de la forest “Bosc de Campelles” CUP 10, per un valor total
de 15.085,24 euros iva inclòs.
L’actuació anirà a càrrec de la partida 2012.1.414.21002.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes oportuns.
Sisè. Comunicar a la intervenció i tresoreria aquesta resolució i ratificar-ho en la propera
sessió que es convoqui.
Intervencions
El regidor Sr. Jordi Baeta demana si alhora de decidir la zona d’actuació, es tenen en
compte les especificitats o necessitats puntuals que es pugin prioritzar, tot i el respecte al
Pla de Gestió, i si es comenta amb l’ajuntament abans de decidir.
El regidor Sr. Marc Cutrina explica que l’enginyer del CEINR informe sobre la necessitat
d’actuació i les ofertes presentades pels interessats. En la decisió de dur a terme actuacions
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en zones determinades s’aplica un criteri lògic d’actuació, però amb respecte al Pla de
Gestió. Abans de decidir, es comenta amb l’ajuntament.
El regidor Sr. Josep Dordas demana pel fet que el “rodal núm.2” sigui tant distant, a nivell
d’actuació respecte els altres rodals.
La Sra. Núria Larroya respon que es va incloure en aquestes subvencions perquè restava
pendent d’actuacions d’anys anteriors.
Votacions
El ple ratifica el decret per unanimitat.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Es dóna compte al ple de les resolucions d’alcaldia següents:
1) Retornar al promotor de les obres de l’expedient número 94/2010 la quantitat de
1.560 euros en concepte de garantia d’execució d’obres, i 502,09 euros en concepte
de fiança de residus.
2) Retornar al promotor de les obres de l’expedient número 49/2010 la quantitat de
1.079,72 euros en concepte de garantia d’execució d’obres, i 1.079,72 euros en
concepte de fiança de residus.
3) Retornar al promotor de les obres de l’expedient número 113/2011 la quantitat de
170,08 euros en concepte de fiança de residus.
4) Retornar al promotor de les obres de l’expedient número 01/2009 la quantitat de
8.654,00 euros en concepte de garantia d’execució d’obres, i 516,86 euros en
concepte de fiança de residus.
5) Assabentat de la baixa d’una activitat de turisme rural de M.C.V.E.
6) Atorgar la llicència d’obres per poder fer obres de millores interiors a la vivenda de
la seva propietat situada a la carretera del Baell, i aprovar la liquidació de les taxes i
de l’impost de construcció i obres per un total de 57,50 euros, amb número
d’expedient 56/2012.
7) Atorgar la llicència d’obres per poder fer ampliar la tanca del jardí de l’habitatge
situat al carrer Planoles sense número i aprovar i aprovar la liquidació de les taxes i
de l’impost de construcció i obres per un total de 117,40 euros, amb número
d’expedient 57/2012.
8) Atorgar la llicència d’obres per fer obres d’arranjament de finestra a la vivenda
situada al carrer Planoles sense número, i aprovar la liquidació de les taxes i de
l’impost de construcció i obres per un total de 62,12 euros, amb número
d’expedient 58/2012.
9) Atorgar la llicència d’obres per poder reformar el bany a l’habitatge situada al
carrer major, i aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres
per un total de 57,06euros, amb número d’expedient 59/2012.
10) Requeriment de documentació al Sr. J.F.S. per a la tramitació de l’expedient
d’activitat en un termini màxim de tres mesos.
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11) Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles al document anomenat “Informes
municipals d’arrelament social. Protocol 2011.
12) Nomenament dels representants de la Junta de Pastures per al 2012 al Sr. JSP i
AAM.
13) Liquidació de la quota de la Junta de Pastures per al 2012, per un import de 418,98
euros.
14) Liquidació de la quota a la Societat de Caçadors Puigmal, per al 2012, per un
import de 458,77 euros.
15) Incoació de l’expedient 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.
16) Requeriment d’una documentació per a la construcció de cos annex per a grup de
pressió contra incendis de l’activitat de la gasolinera, sol·licitada per a la comissió
territorial d’Urbanisme per a l’expedient de llicència d’obres amb número
122/2011.
17) Atorgar la llicència d’obres per tal de reparar acabats d’interior de l’habitatge situat
al paratge Prat d’en Coma, i aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de
construcció i obres per un total de 85,00 euros, amb número d’expedient 80/2012.
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas explica que, en anys anteriors, la Comissió de Pastures es
ratifica en la sessió d’abril i proposa que continui així per un millor funcionament.
L’alcalde respon que l’any vinent ja es procurarà que sigui a la sessió d’abril. Aquest any,
no hem tingut proposta de representants fins tard.
La regidora Sra. Marta Alsina demana per l’import de les quotes dels Caçadors i la Junta de
Pastures.
La Sra. Núria Larroya explica que cada any s’apuja l’IPC.
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA
FORESTAL DE LA MUNTANYA DE “PARDINELLA” I DE LA FINCA “CAN
GORRA”
Vistos els Plans tècnics de gestió i millora forestal de la “muntanya de Pardinella” i de
“Can Gorra”, redactats pel CEIN Ripollès, amb l’objectiu d’aconseguir la recuperació de
pastures, la producció de fusta de qualitat i garantir la protecció del patrimoni natural i
paisatgístic del municipi.
De conformitat amb el previst a l’ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es
regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i
millora forestal i dels plans simples de gestió forestal, i a l’article 37.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (decret 179/1995)
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El ple adopta els següents acords:
1. Aprovar inicialment els Plans tècnics de gestió i millora forestal de la “muntanya de
Pardinella” i de la finca de “Can Gorra”, redactats pel CEIN Ripollès.
2. Exposar l'expedient al públic pel termini pel termini de 30 dies mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i al DOGC a fi que les persones interessades puguin
examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions
que consideri oportunes.
3. En el cas de què no es presentin al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
Intervencions
El regidor Sr. Marc Cutrina explica que el Pla de Gestió, a més de permetre una gestió
eficaç del bosc, permet accedir a subvencions. En relació a la finca de Can Gorra, és un
patrimoni per Campelles que cal defensar i conservar però la finca té un cost de
manteniment molt elevat. Ara mateix està molt brut. Per aquest fet, és interessant poder
optar a subvencions a través del Pla de Gestió.
L’alcalde explica que des del CEINR s’ha comentat que la finca està molt aprop de la
carretera i que és important conservar-la per evitar problemes d’incendis.
Votacions
El ple adopta els acords per unanimitat.
5.- ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR MUNICIPAL.
Els ajuntaments ténen la obligació de mantenir la nomenclatura dels carrers, la seva
retolació i la numeració dels edificis actualitzats, d’acord amb l’article 75.1 del Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Des de l’Ajuntament de Campelles s’ha detectat l’existència de carrers que contenen
denominacions que no s’ajusten als valors de l’actual estat social i democràtic en el qual
vivim.
En concret, el carrer de Mazo Mendo, governador civil de la província de Girona en època
de la dictadura, partícep actiu en l’abolició de la Generalitat i un dels presents a
l’interrogatori de l’expresident Companys.
L’Ajuntament creu oportú canviar el nom d’aquell carrer i dedicar-lo, en homenatge, a
Josep Coromins Ferrusola, els avenços impulsats pel qual, com a veí de Campelles, van
definir un abans i un desprès al poble de Campelles.
El ple adopta per unanimitat el següent acord:
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ÚNIC. Deixar sobre la taula la proposta. El nou nom del carrer s’escollirà entre les
propostes dels veïns, als quals se’ls deixarà un termini d’un mes per a presentar-les.
Finalitzat el termini el ple decidirà el nom.
Intervencions
L’alcalde explica que fa un temps enrere va rebre una proposta de canviar el nom del carrer
de Mazo Mendo. Explica que personalment ja feia temps que tenia clar que el nom del
carrer s’havia de canviar i que la proposta d’acord per dedicar-lo al Sr. Josep Corominas, al
qual va conèixer, li semblava una bona proposta, ja que gràcies a ell i la seva cuina es pot
considerar un abans i un després en el poble de Campelles. Altrament, el carrer coincideix
en el lloc on ell va residir.
Finalment, afegeix que demana plena llibertat a tots els regidors per votar el què creguin
oportú.
El regidor Sr. Marc Cutrina explica que li sembla bé dedicar-lo al Sr. Corominas però que
potser seria interessant conèixer la opinió de la gent abans de decidir el nom. Proposa
deixar que la gent pugui escollir entre diverses propostes.
Afegeix que eliminar el nom de Mazo Mendo cal fer-ho.
La regidora Sra. Marta Alsina explica que està d’acord amb la proposta del regidor Marc
Cutrina, ja que seria interessant que la gent participés.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que és bo que la gent participi i proposa que, juntament
amb la proposta de nom del Sr. Corominas, la gent presenti propostes dins un termini de
temps i que el ple esculli la que tingui més suport.
El regidor Sr. Josep Dordas està d’acord amb la proposta inicial de l’alcalde, donant el nom
del Sr. Corominas, però que vista la proposta del regidor Sr. Marc Cutrina, si el ple hi està
d’acord li sembla correcte obrir un període perquè la gent proposi candidats.
6. 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
L’alcalde explica que qualsevol dubte que es tingui en relació a les factures, ell mateix i
l’equip de govern, juntament amb els serveis municipals, estan a disposició de qui
correspongui per comentar el què pertoqui.
7. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
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7.1. SUPORT EN CONTRA LA RETALLADA EN POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ I A LA TASCA DE LA FUNDACIÓ MAP.
En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d’Ocupació, aquest
Ajuntament considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més
vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els Serveis
d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han estat
l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb discapacitat intel·lectual, trastorn
mental o altres discapacitats severes.
El ple adopta el següent posicionament i acords:
1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i els
Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels
col·lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és imprescindible en
l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball d’aquest col·lectiu.
2. Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, incorporant
criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb discapacitat amb especials
dificultats.
3. Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos necessaris
per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis d’inserció a
l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació positiva, i segons la moció
aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2011.
4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:
•

Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de
subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
Fátima Báñez.

•

Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix
Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i
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productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres
Especials de Treball d’iniciativa social.
Intervencions
El regidor Sr. Marc Cutrina explica que és important no retallar en aquest sector.
L’alcalde afegeix que cal donar-los el màxim suport.
Votacions
El ple adopta per unanimitat els acords i posicionament.
7.2. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA
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 setzena edició del Correllengua. Des de la CAL, considerem que seria molt important la
presentació a tots els municipis de la moció que redactem a continuació i l’aprovació de la
totalitat o d’una part dels acords proposats.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertintla 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 i comunitàries,
Atesa la consolidació que després de setze 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 adopta els següents acords:
Primer. Donar suport al Correllengua 2012 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.
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de
les activitats programades.
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Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart. 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.
Votacions
Els acords s’adopten per unanimitat.
7.3. MOCIÓ DEMANANT LA RETIRADA D’HONORS A JUAN CARLOS DE
BORBÓN I A TOTS ELS MEMBRES DE LA CASA REAL ESPANYOLA
Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol –que pretén
el nostre vassallatge- com a resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a
conseqüència de l’herència dictada pel seu antecessor Francisco Franco.
Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó,
responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els Països Catalans
no han recuperat.
Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims
comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan Carlos de Borbón s’ha
caracteritzat per l’absolució política i penal dels criminals franquistes.
Atès que la seva pretesa legitimitat s’ha basat en l’avortament d’un cop d’estat, envers el
qual ell mateix ha mostrat simpaties, i que no es pot descartar la seva implicació directa en
l’organització del mateix cop d’estat.
Atès que el seu comportament personal s’ha vist marcat per tota mena d’escàndols i
delictes que arriben al punt culminant de l’afer de Botswana de l’abril passat.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón i a tota la Casa Real Espanyola
al municipi de Campelles.
Segon. Instar a la resta de municipis del Ripollès a revocar qualsevol acord de ple que doni
algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Real Espanyola o als seus membres, com
també a Francisco Franco.
Tercer. Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a
societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones
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siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Un estat Català basat en la igualtat, la
fraternitat i la llibertat.
Quart. Trametre aquest acord a la casa reial per al seu coneixement.
Intervencions
L’alcalde demana plena llibertat als regidors pel seu vot.
Votacions
Voten a favor: Sr. Joan Dordas, alcalde president, i els regidors Sr. Marc Cutrina i Sra.
Marta Alsina.
Abstenció: Els regidors Srs. Josep Dordas i Jordi Baeta.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica el sentit del seu vot. Hi ha tanta d’altra gent de la vida
pública que es mereix aquesta reprovació que no comparteix que només es faci a la Casa
Reial.
7.4. MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PRESENTADA PER
L’AJUNTAMENT DE GAVÀ DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A
VOT DELS I LES REPRESENTANTS ELECTES DEL MUNICIPI
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la
familiar també ho és. És per això, que quan una regidora o regidor està de baixa maternal o
paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat
d’exercir el seu dret a votar en els plens municipals, i, per tant, també es perd la
representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o
escollida.
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva
de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació
de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició
Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un
procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos
de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aqueta llei d’igualtat. Encara als
Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un agravi comparatiu entre els
diferents òrgans de govern democràtic.
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no poden
votar als plens municipals.
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Segons l’informe de l’Observatori de Dret Europeu, autonòmic i local de la Universitat de
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de poder
votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de la llista
de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La segona
opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels edils i
poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en un altre persona del
consistori.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Instar a l’Ajuntament de Campelles a impulsar la demanda de modificació respecte
a la Llei de Bases Locals necessària per a què un càrrec electe pugui exercir el dret a votar
en cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, utilitzant un mètode que no
comporti cap despesa suplementària als ajuntaments.
Segon. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en
plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot en cas de
patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.
Tercer. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del parlament, així
com a l’Ajuntament de Gavà.
Votacions
Els acords s’adopten per unanimitat.
8. APROVACIO DE CONVENI DE COMPROMÍS AMB LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA
Vist el text del conveni on s’exposa:
[..]
Que l’Ajuntament de Campelles és propietari de la finca “Bosc” (CUP 10), situada al terme
municipal de Campelles, en la que té previst realitzar un aprofitament silvícola autoritzat o
ordenat d’acord amb el que disposa l’instrument d’ordenació forestal (IOF) de la finca,
aprovat per l’òrgan competent de d’administració.
I.
Que en data 23 de febrer de 2012, l’Ajuntament de Campelles va sol·licitar a la Diputació
de Girona un ajut per actuacions en matèria forestal, concretament pel concepte de deixar,
en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea,
dins la línia d’ajuts per a la gestió forestal sostenible, per tal d’afavorir les espècies que en
depenen, en una superfície de 2 ha, dins del rodal 16 de l’instrument d’ordenació forestal
vigent, segons cartografia adjunta.
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II.
Que la Junta de Govern del dia 15 de maig de 2012, va concedir una subvenció de 840
euros a l’Ajuntament de Campelles, per deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10
peus grans o extrafusters drets per hectàrea, en una superfície de 2 ha, per tal d’afavorir les
espècies que en depenen.
III.
ES COMPROMET A:
1. No tallar els 32 arbres marcats específicament amb motiu de la subvenció obtinguda de
la Diputació de Girona en el rodal 16 exposat en la sol·licitud de l’ajut.
2. Permetre l’accés a la finca al personal tècnic de la Diputació de Girona per a què pugui
fer el seguiment de l’evolució del bosc on es troben situats els peus marcats.
La vigència d’aquest document de compromís és indefinida.
No obstant el que s'ha establert anteriorment, són causes d’extinció d’aquest compromís
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També s’extingirà a sol·licitud de
l’ajuntament propietari. En ambdós casos l’extinció donarà lloc al reintegrament per part de
l’Ajuntament a la Diputació de Girona de l’ajut rebut, més els interessos legals
corresponents.
[..]
Atès que en la sol·licitud de la subvenció, l’actuació proposada era de deixar com a mínim
15 peus extrafusters per ha.
Atès que per resolució de la junta de govern de la Diputació de Girona de 15 de maig es va
resoldre atorgar un import de 840 euros per aquesta actuació.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Aprovar en tot els seus termes el text del document de compromís entre
l’Ajuntament de Campelles i la Diputació de Girona.
Segon. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
Tercer. Comunicar aquest acord al departament del medi natural de la Diputació de Girona.
Intervencions
El regidor Sr. Marc Cutrina explica que el CEINR ha escollit arbres que no perdin valor
econòmic.
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Votacions
Els acords s’adopten per unanimitat.
9.ADHESIÓ A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
La Federació de Municipis de Catalunya, fundada al 1981, és una associació plural formada
diferents administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició
política, per municipis i entitats locals voluntàriament adherides. El seu objectiu és el de
defensar, promocionar, assessorar, formar i donar eines de funcionament als Ajuntaments,
sempre respectant les autonomies locals, defensant els interessos municipals més enllà
dels interessos partidistes.
La Federació de Municipis de Catalunya té, entre les seves finalitats, el foment i la defensa
dels ens locals, facilitant l’intercanvi d’informació sobre temàtiques locals, i per enriquir
aquest debat es creen les comissions sectorials, com un dels elements fonamentals de
participació dels càrrecs electes, i on manifesten i traslladen a la nostra entitat les seves
experiències, prioritats, preocupacions i necessitats de la seva activitat municipal.
L’actual conjuntura econòmica, social i política està provocant una incertesa sobre el futur
dels municipis de Catalunya i de tot l’Estat.
El ple adopta, per unanimitat del nombre legal de membres de la corporació, els següents
acords:
Primer. Sol·licitar a la Federació de Municipis de Catalunya, l’adhesió com a membre de
ple dret, de l’Ajuntament de Campelles, a tots els efectes legals que en sigui d’aplicació i
aprovar els seus estatuts.
Segon. Aprovar l’abonament d’una quota fixa anual, fixada en 26,85 euros, com a
contribució a la Federació per al seu finançament.
Tercer. Facultar a l’Alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a l’execució
del present acord.
Quart. La representació de l’Ajuntament de Campelles correspondrà a l’alcaldia.
Cinquè. Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes que
siguin d’aplicació.
Intervencions
L’alcalde explica que la Federació va visitar l’Ajuntament per explicar-nos el seu projecte.
El preu és a partir de 2013. És interessant ser-hi pels serveix que ofereixen: formació,
jurídics, etc.
La regidora Sra. Marta Alsina demana si ofereixen els mateixos serveis que l’ACM.
L’alcalde respon que no.
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El regidor Sr. Marc Cutrina explica que pel preu que ofereixen pot ser interessant.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que pot ser interessant ser-hi ja que tal i com es planteja
el futur dels municipis val la pena fer pinya per si cal defensar-nos conjuntament.
10. PROPOSTES D’URGÈNCIA.
RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT
XAVIER ALSINA SA CONTRA L'ACORD PLENARI D’IMPOSICIÓ DE
PENALITATS DE DATA 27 D’ABRIL DE 2012
Antecedents
El ple de l’Ajuntament de Campelles va adoptar, en sessió de data 27 d’abril de 2012, 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.
“...”
En data 7 de juny de 2012, la societat Xavier Alsina SA presenta recurs potestatiu de
reposició a les dependències territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona. La
Generalitat tramet a l’Ajuntament el recurs, el qual té entrada en data 12 de juny de 2012, i
en el qual es sol·licita l’anul·lació de la responsabilitat imposada a l’empresa, d’acord amb
els motius al·legats, i, de forma subsidiària, es recalculi l’aplicació de les penalitats en base
a l’error en el còmput de la durada del contracte.
Fonaments de Dret
Primer. La demora en la finalització de l’execució del contracte és responsabilitat
única de la societat adjudicatària del contracte.
En l’al·legació primera del recurs de reposició, la societat Xavier Alsina SA manifesta que,
tal i com consta en l’acord plenari de 27 d’abril de 2012, les suspensions en l’execució del
contracte obeeixen a necessitats de l’Ajuntament i que aquestes suspensions es van dur a
terme fins a sis vegades no essent, cap d’elles, imputables al contractista.
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El plec de clàusules administratives particulars, al seu article 5, estableix que “El termini
d’execució de les obres té una durada de set (7) mesos. Per tant, la durada del contracte
serà de set mesos.”
El mateix plec de clàusules, a l’article 10.1, defineix els criteris d’adjudicació per a la
valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa,
essent un d’aquests criteris el de “millora del termini d’execució de l’obra”.
La societat Xavier Alsina SA va oferir, en la seva proposició, executar l’obra en un termini
de tres mesos. Aquest compromís redueix el termini d’execució previst al Plec de
clàusules, que era de set mesos, a tres.
Que el termini d’execució del contracte és de tres mesos, consta en el pacte tercer del
contracte signat entre ambdues parts, en data 13 d’octubre de 2010.
En l’acta de comprovació del replanteig, signada en data 9 de novembre de 2010, es fa
constar de mutu acord que l’execució del contracte s’iniciaria l’endemà de l’aprovació del
Pla de Seguretat i Salut, el qual es va aprovar en data 16 de novembre de 2010.
Per tant, l’inici d’execució del contracte es data a 17 de novembre de 2010, havent de
finalitzar tres mesos després, el dia 17 de febrer de 2011, i no quatre mesos després, el 17
de març de 2011, tal i com consta en l’acord d’imposició de penalitats, ja que així ho havia
ofertat, en el seu moment, l’empresa Xavier Alsina SA com a millora, extrem que consta
en el contracte.
Tot i aquest error de dates, els dies de suspensió d’execució del contracte per voluntat de
l’Ajuntament, reconeguts en l’acord plenari de 27 d’abril de 2012, són molt posteriors a la
data contractual de finalització de les obres i no van impedir mai la lliure execució del
contracte.
D’acord amb l’anterior, la demora en l’execució del contracte dins el termini fixat en el
aquell, i signat entre l’Ajuntament de Campelles i Xavier Alsina SA, en data 13 d’octubre
de 2010, és imputable únicament a l’empresa adjudicatària.
Segon. El càlcul de les penalitats s’ajusta a Dret, d’acord al Plec de clàusules
administratives particulars i els termes del contracte.
En l’al·legació segona, l’empresa Xavier Alsina SA manifesta que el càlcul de les
penalitats és erroni, ja que es parteix d’un termini d’execució del contracte de quatre mesos
enlloc dels set mesos que es corresponen.
La durada del contracte no és de set mesos, tal i com afirma la recurrent, sinó que ho és de
tres, d’acord amb millora de reducció del termini d’execució ofertada en la seva proposició
per Xavier Alsina SA, la qual consta en l’expedient de contractació. Altrament, aquest
termini de tres mesos també es preveu al pacte tercer del contracte signat entre ambdues
parts el 13 d’octubre de 2010.
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L’inici del contracte és en data 17 de novembre de 2010, una vegada duta a terme l’acta de
comprovació del replanteig i l’aprovació del pla de seguretat i salut. Atès que la durada és
de tres mesos, finalitza en data 17 de febrer de 2011.
Tot i l’anterior, l’acord d’imposició de penalitats de 27 d’octubre de 2012, té en compte,
per al càlcul de les penalitats diàries, un termini d’execució de quatre mesos i no de tres, tal
i com correspondria segons el contracte. Per tant, l’acord plenari de 27 d’octubre de 2012
és encara favorable al contractista.
Aquell mateix acord plenari de 27 d’octubre de 2012, en relació al càlcul dels dies de
demora, i com no podia ser d’altra manera, descompta els dies en què l’execució del
contracte es va suspendre per voluntat de l’Ajuntament.
De tot l’anterior, i pel previst a l’article 23.1 del Plec de clàusules administratives
particulars i a l’article 196.1 de l’aleshores llei de contractes del sector públic vigent (Llei
30/2007), les penalitats imposades són ajustades a Dret.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Desestimar en la seva totalitat, d’acord amb els fonaments de dret, les
al·legacions presentades per Xavier Alsina SA en el recurs de reposició interposat contra
l’acord plenari, de 27 d’abril de 2012, d’imposició de penalitats per incompliment del
termini d’execució del contracte d’obres “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord a Xavier Alsina SA.
Votacions
Per unanimitat s’incorpora el punt a l’ordre del dia i s’adopten els acords proposats.
11. GESTIÓ MUNICIPAL
No n’hi ha.
12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
El regidor Sr. Josep Dordas proposa deixar cadires al local de El Baell per poder-ne
disposar si es necessiten.
L’alcalde explica és una bona proposta.
El regidor Sr. Josep Dordas explica que té constància de la venda de la retroexcavadora i el
dúmper de l’Ajuntament, i demana perquè no s’ha explicat al ple i perquè no s’han
subhastat.
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El secretari intervé, a petició de l’alcalde, explicant que s’ha tramitat un expedient
declarant aquells béns com a no utilitzables i que, adquirida aquesta condició, és possible la
venda directa.
L’alcalde explica que l’any passat es va fer saber a l’ajuntament l’interès pel material però
no s’ha acabat mai de concretar. Fa unes tres setmanes es van rebre ofertes per la retro i el
dúmper, i atès que és un material molt antic i totalment obsolet, es va vendre als interessats
per 2.000€.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que, com a mínim, des de que estan a l’equip de govern
aquella maquinària no s’ha utilitzat.
El regidor Sr. Josep Dordas assenyala que, si s’hagués optat per una subhasta, potser se
n’hauria tret més rendiment econòmic.
El regidor Sr. Marc Cutrina explica que els vehicles són un patrimoni que, per cada dia que
passa es devalua, i si no es fa servir encara amb més rapidesa.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:30 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

