AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 10/2009
Caràcter: Extraordinària
Dia: 22 de desembre de 2009.
Inici: 18:00h.
Acabament: 20:30h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa de l’Ajuntament i secretària
delegada pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès.
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 de l’acta.
Ratificar Decrets d’Alcaldia.
Donar compte del Decrets d’Alcaldia.
Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Campelles i
la Diputació de Girona per a la constitució d’una reserva forestal.
5. Proposta d’acord de renovació del conveni de la delegació de competències al
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès.
6. Proposta d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2010.
7. Modificació dels membres de la comissió de delimitació del terme municipal de
Campelles.
8. Proposta d’aprovació del plec de prescripcions tècniques per a regular l’execució
d’aprofitaments de fusta a la forest de propietat municipal per aquest any i següents.
9. Mocions.
10. Gestió municipal.
11. Precs, preguntes i mocions.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions anteriors núms. 7 i 9.
El ple aprova les actes per unanimitat.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

26/10/09

2

9/11/09

3

18/11/09

4

27/11/09

Sol·licitud de la subvenció de 18.000 € del Fons de
Subvenció 2008-2011 de la Diputació de Girona per l’obra
“Ampliació del local social del nucli d’El Baell”.
Sol·licitud de la subvenció a l’ACA per l’obra de Millora de
les Captacions de Prats i Verns per valor de 60.000 €
Aprovació del Pla d’Aprofitaments forestals per a l’any 2009
per import de 9.600 € més iva, i aprovació del plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la
subhasta per a l’any 2009.
Adhesió al catàleg de serveis Dipsalut.

Es duen a terme les intervencions següents:
1. En relació al decret de 26/10/2009.
- L’alcalde explica que la subvenció es destina a béns del municipi i, en aquest cas, es
demana per a l’ampliació del local social del Baell.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si la destinació de la subvenció es pot canviar.
- L’alcalde respon que l’actuació prevista per finançar-la amb la subvenció és l’ampliació
del local social del Baell però que, si es donés una situació d’urgència, es pot demanar a
la Diputació de canviar-ne la destinació.
- La regidora Maria Núria Martí demana quina actuació es realitza.
- L’alcalde respon que es cobreix per aprofitar l’espai en cas de mal temps.
2. En relació al decret de 3/11/2009
- L’alcalde explica que la captació existent de la Mullera dels Verns es pot millorar i, en
cas de donar-nos la subvenció, si actuarà.
- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que el problema és la captació.
- L’alcalde esmenta que no hi ha captació pròpiament dita.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si es fa servir la infraestructura.
- L’alcalde respon que sí. En cas contrari, assenyala, no hi hauria prou aigua. És necessari
adequar-ho per anys de secada.
3. En relació al decret de 18/11/2009
- L’alcalde explica que el preu és barat per varies raons. D’una banda, el Pla d’explotació
del bosc només permet 400m3. D’altra banda, la fusta és molt barata.
Afegeix que, segurament, la subhasta quedi deserta.
- El regidor Sr. Joan Dordas esmenta que 400m3 són pocs.
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- El regidor Sr. Simón Rovira demana si la fusta ja és marcada.
- L’alcalde respon que no.
4. En relació al decret de 27/11/2009
- L’alcalde dona la paraula al secretari i a la Sra. Núria Larroya. Expliquen als regidors
que el catàleg és una eina per accedir a serveis i subvencions que són competència
municipal i que l’ajuntament no pot prestar per falta de mitjans i, d’altra banda, permet
l’accés a subvencions en matèria de salut.
El ple ratifica tots els decrets per unanimitat.
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
19/10/09

2

19/10/09

3

19/1009

4

19/10/09

5

30/10/09

6

30/10/09

7

2/11/09

8

6/11/09

9

9/11/09

10

13/11/09

Assumpte
Atorgar llicència d’obres al Sr. Sangrà en representació
de
SI1987 SA,
per les obres de substitució i
impermeabilització de forjats al seu habitatge.
Atorgar llicència d’obres al Sr. David Vigo , per fer un
paviment a casa seva.
Atorgar llicència d’obres als Srs. Vigo, Mascarò, i Vila,
per pavimentar l’accés privat a les parcel·les de la seva
propietat.
Atorgar llicència d’obres al Sr. Joan Cabanas per reparar
un mur de pedra en sec dins la seva propietat.
Aprovació de liquidació de despeses ocasionades pel
contracte de l’obra “Captació i Dipòsit d’aigua potable
d’El Baell”, de l’empresa Roca i Coma S.L.
Aprovar contracte menor i pressupost per import de
19.074,57 més IVA del CEINR, per l’actuació:
Substitució de filat espinós i col·locació d’un nou filat no
agressiu amb la fauna a la serra de Montgrony.
Acceptació de l’ajut per import de 1.000 € concedit per la
Diputació de Girona per finançar el projecte de Tècnic
Compartit de joventut de Campelles.
Aprovació de la factura del CEINR en concepte de
substitució de filat espinós i col·locació d’un nou filat no
agressiu amb la fauna, per justificar subvenció dels
Espais PEIN 2009.
Designació de procuradors i dels lletrats del SAT, per a la
defensa de l’Ajuntament en el recurs ordinari núm.
490/2009.
Aprovació de provisió de fons i pagament de 250 € a la
procuradors MIREIA COMELLAS I SOLE per atendre
despeses del procés civil del Sr. Andreu Riera.
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11

13/11/09

12

13/11/09

13

13/11/09

14

23/11/09

15

25/11/09

16

26/11/09

17

27/11/09

18

27/11/09

19

03/12/09

Atorgament de traspàs de fons entre els comptes del
BBVA i la Caixa de Pensions.
Aprovació de la liquidació de la nòmina del mes
d’octubre de la Sra. Núria Rigat Masmitjà, per duplicitat
del pagament.
Aprovació i pagament de la devolució de la fiança
dipositada pel Sr. Lluis Cutrina Planella en concepte de la
construcció del magatzem del Baell, actual Local Social,
per valor de 5.400 €.
Aprovació del pagament de les factures del CEINR en
concepte de recerca de fites per valor de 1641€ i de
neteja de marges per valor de 1926,28 € per la justificació
de les subvencions de la Diputació de Girona.
Acceptació de la subvenció Fons de subvenció 2009 per
valor de 18.000 € per l’obra ampliació local social d’El
Baell.
Contractació dels treballadors Matilde Hidalgo Contreras
y Manel Adam Rigola, per el pla d’ocupació 2009 durant
6 mesos i amb una retribució mensual bruta de 676,63
per una jornada de 28 hores setmanals.
Requeriment a la Sra. Eulalia Relat i Roca per la
presentació de documentació per tramitar expedient
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació de la finca
situada al carrer de la Bassa.
Atorgar llicència d’obres, condicionada a l’autorització
de Carreteres, a l’empresa AIGUA MINERAL DEL
PIRINEU, S.A per la col·locació d’uns cartells indicatius
a les entrades de la planta embotelladora.
Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per l’execució
d’itineraris saludables, amb l’actuació al camí de
Campelles a la Font dels Llumaners i per un import de
2.483,21 €.

Es duen a terme les següents intervencions:
1. Decret núm. 1
- El regidor Sr. Joan Dordas demana, en relació a les llicències, què es cobra.
- L’alcalde respon que l’interessat presenta un projecte a l’Ajuntament on s’expressa què
es vol fer i es valora l’actuació. Seguidament, el tècnic municipal estudia el projecte,
valora si es pot atorgar la llicència i fixa la taxa corresponent. Seguidament, l’interessat
paga la llicència i se li expedeix. L’import de la llicència és un ingrés per l’Ajuntament.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana on van els diners de les llicències.
- L’alcalde respon que a l’Ajuntament i que queda reflexat en els comptes municipals.
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2. Decret núm. 6
- El regidor Sr. Joan Dordas puntualitza que el filat va ser subvencionat, en el seu
moment per col·locar-lo, i ara hem de pagar per treure’l.
- L’alcalde assenyala que és necessari per evitar danys a les persones.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana de qui és la decisió de treure’l.
- L’alcalde respon que el filat existent no es pot reparar i que és millor treure’l.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si s’ha pagat l’actuació.
- L’alcalde respon que l’Ajuntament ha pagat a l’empresa ja que és requisit per poder
accedir a la subvenció.
- El regidor Sr. Simón Rovira esmenta que es treu l’existent i es posa un fil amb vailet. El
CEINR va dir que hi havia una subvenció.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si encara quedarà fil “d’espinu” al municipi.
- El regidor Sr. Simón Rovira respon que si.
3. Decret núm. 7
- L’alcalde assenyala que és una subvenció destinada a pagar una part del tècnic de
joventut.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana pel poc èxit de la Festa de St. Martí.
- L’alcalde respon que la tècnic de joventut va contractar un grup per amenitzar la Festa
però que aquest no va comunicar que només tocaven música de concert (boleros).
4. Decret núm. 8
- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que sempre surt el senyor Esteve Pous.
- L’alcalde assenyala que l’ajuntament no té tècnic propi i, a través d’ells, tenim una
gestió ràpida de les obres i de les subvencions.
- El regidor Sr. Joan Dordas esmenta que no li agrada que sempre sigui el mateix.
5. Decret núm. 9
- L’alcalde explica que és per dur la representació i defensa de l’Ajuntament en el
contenciós interposat per la senyora Rosa Casadesús per la denegació d’una llicència
d’obres.
6. Decret núm. 10
- És el pagament de la provisió de la procuradora de l’Ajuntament pel judici civil en
relació a la permuta entre l’ajuntament i el Sr. Andreu Riera, al Baell. La propietat de
l’Hotel Terralta va presentar demanda on defensava que part dels terrenys permutats al Sr.
Riera eren seus.
7. Decret núm. 11
La Sra. Núria Larroya explica que el traspàs respon al cobrament de conceptes que han
d’anar a la Caixa per obligació.
8. Decret núm. 18
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si la llicència només és per cartells.
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- El secretari respon que sí.
9. Decret núm. 19
- L’alcalde explica que, relacionat amb el catàleg de Dipsalut, es vol marcar una ruta
perquè la gent la faci caminant.
No hi ha més intervencions.
El ple en queda assabentat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A
LA CONSTITUCIÓ D’UNA RESERVA FORESTAL.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Campelles i la Diputació de Girona per a la
constitució d’una reserva forestal en el polígon 4, parcel·la 1.
Vista la resolució de la convocatòria extraordinària de subvencions pe a l’establiment de
reserves en boscos madurs de propietat municipal, aprovada el 27 de gener de 2009 i
concedida a l’Ajuntament de Campelles per a la creació de reserves forestals destinades a
conservar boscos singular d’espècies no exòtiques, que es deixin a evolució natural durant
un període de 25 anys, corresponents al concepte a ) III de la línea 2) forment de la gestió
forestal sostenible.
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per actuacions en matèria
forestal, aprovades el 21/10/08 , regulades mitjançant la creació d’un conveni.
Es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la formalització del conveni dalt esmentat en tots els seus termes i adherir-nos
al seu compliment i la seva execució.
2. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient i Territori de la Diputació de
Girona juntament amb el conveni signat.
3.Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució
d’aquest acord i expressament per a la signatura del conveni.
El ple adopta la proposta per unanimitat.
5. PROPOSTA D’ACORD DEL NOU CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL CONSORCI SERVEI
RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS.
Atès que l’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van
assumir l’exercici de les competències delegades pels municipis del seu àmbit territorial
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en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals a la Diputació de Girona, que
va cessar els seus serveis.
Atès que des de 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten el servei
de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la recaptació
d’altres tributs i ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès.
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 8 de maig de
2001, va aprovar la pròrroga de la delegació de competències en matèria de gestió,
liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic i l’addenda al
conveni prèviament aprovat.
Atès que la Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, en les
seves sessions de dates 6 d’octubre de 2000 i 30 de novembre de 2001, va aprovar el
contingut de l’addenda al contracte prèviament subscrit per a la prestació del servei de
recaptació de tributs locals i la pròrroga de la delegació de competències en matèria de
gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic,
d’acord amb el contingut de la referida addenda.
Que des d’aleshores s’han produït importants modificacions legislatives en l’àmbit dels
tributs locals i la seva gestió i és previsible que se’n produeixin més en el futur proper, la
qual cosa ha obligat, també a la modernització, transformació i adaptació dels medis
personals i materials del Consorci que han permès reduir els costos de gestió i recaptació
que suportaven els ajuntaments, i s’obre la possibilitat d’oferir més serveis als municipis.
Vista la minuta de “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals” que s’adjunta al present acord.
A l’empara d’allò que disposen l’article 1063 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les bases del règim local, en concordança amb l’article 9.4 del Decret legislatiu 2/2003,
de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; l’article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprovà el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprovà el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya,
Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
Primer. Renovar la delegació a favor del Consell Comarcal del Ripollès, de les facultats
de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic,
d’acord amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació
i recaptació de tributs locals”, i el seu annex que s’adjunten al present acord, que en
formen part integrant, i que s’aproven en la seva totalitat.
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Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat Primer,
al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès”, en tant que entitat pública
creada a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
Tercer. La renovació de la delegació de competències a la qual es fa referència als
apartats anteriors és per un termini de sis anys, a comptar de del dia 1 de gener de 2010.
Un cop finalitzat aquest termini, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, a no
ser que alguna de les parts revoqui de manera expressa aquesta delegació, en la forma
prevista al conveni.
Quart. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès la publicació de la renovació de la delegació acordada, d’acord amb
allò que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
Cinquè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, a l’alcalde o president
perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui signar quants documents siguin
necessaris per dur a terme els presents acords.
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya-Ripollès, als efectes oportuns i per tal que donin compte del
compliment de l’encàrrec realitzat a l’apartat quart.
Es realitzen les següents intervencions:
- L’alcalde explica que la recaptació es duia a terme per la Diputació. Els Consells
Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van assumir aquest servei, el qual genera uns
ingressos.
El Consell Comarcal del Ripollès ens demana la confiança en la seva gestió i tasca. Des
d’aquest ajuntament n’estem contents.
- El regidor Sr. Jordi Baeta demana si la Diputació vol gestionar-ho.
- L’alcalde respon que en tenen la voluntat ja que suposa ingressos.
- El regidor Sr. Jordi Baeta demana què passarà si la Diputació reclama la prestació del
servei.
- L’alcalde respon que és una negociació entre la Diputació i el Consell Comarcal.
El ple adopta la proposta per unanimitat.
6. ADHESIÓ AL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PEL 2010 DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vista la proposta d’adhesió tramesa per la Diputació de Girona i l’Associació Catalana de
Municipis en relació al Pla Agrupat de formació de l’Associació Catalana de Municipis i
comarques i la Diputació de Girona pel 2010;
Vist que per tal de poder incrementar els recursos i el nombre de cursos a impartir és
necessari incrementar el nombre d’administracions locals adherides;
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Es proposa:
1. Adherir-se al Pla de formació esmentat.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, així com a l’Associació Catalana de
Municipis.
El ple adopta la proposta per unanimitat.
7. MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPELLES.
Atès que en la sessió plenària de data 25 de febrer de 2008 es va constituir la Comissió
que ha de representar a aquest Ajuntament en les operacions de delimitació de termes
municipals, sent els integrants de la comissió els següents:
-

Sr. Manel Palau i Guix, alcalde
Sr. Simón Rovira Puig, regidor
Sra. Maria Núria Martí Verdaguer, regidora
Sr. Jaume Sadurní Pastor, tècnic municipal
Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del SAT comarcal a l’Ajuntament.

Atès que els Srs. Jaume Sadurní Pastor i Josep Ruiz Muñoz, han cessat el seus serveis a
aquest Ajuntament durant l’any 2009.
Atès que el Sr. Albert Sanz i Puig és el nou tècnic municipal i el Sr. Ignasi Planas i
Corominas el nou secretari del SAT comarcal a l’Ajuntament.
Es proposa:
1. Nomenar al Sr. Albert Sanz i Puig, tècnic municipal, membre de la Comissió de
delimitació de termes municipals en substitució del senyor Jaume Sadurní i
Pastor.
2. Nomenar al Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari del SAT comarcal a
l’Ajuntament, membre de la Comissió de delimitació de termes municipals en
substitució del senyor Josep Ruiz i Muñoz.
3. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals,
DGAL, de la Generalitat de Catalunya i a la resta de municipis afectats.
4. Facultar a l’Alcaldia Presidència, o regidor/a a qui delegui, perquè dugui a terme
les actuacions necessàries en relació amb aquest acord.
El ple adopta la proposta per unanimitat.
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8. APROVACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A REGULAR L’EXECUCIÓ D’APROFITAMENTS DE FUSTA A LES
FORESTS DE PROPIETAT MUNICIPAL PER AQUEST ANYS I SEGÜENTS.
Amb l’objectiu de dur a terme les autoritzacions dels aprofitaments de fusta a les forests
de propietat municipal del nostre municipi, per aquest any i següents, és necessari
aprovar el corresponent plec de prescripcions tècniques particulars.
Vist que els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat i amb
l’objectiu de regular-ne l’adjudicació dels aprofitaments.
Vist el Plec de prescripcions tècniques que consta a l’expedient.
Per tot l’anterior es proposa al Ple:
PRIMER. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques particulars per aprofitaments de
fusta per aquesta anualitat i prorrogar el Plec de forma tàcita per les successives anualitats
fins que se’l deixi sense efecte de forma expressa per l’òrgan competent.
SEGON. Notificar aquest acord al CEINR.
Es duen a terme les següents intervencions:
- El regidor Sr. Jordi Baeta demana si és similar al dels altres anys.
- L’alcalde respon que bàsicament sí. Hi ha mínimes diferències.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si es contempla el bon manteniment del bosc.
- L’alcalde assenyala que les condicions, en aquest sentit, són més restrictives. Així
mateix assenyala que cal aprovar-los per a poder desenvolupar la subhasta.
El ple adopta l’acord per unanimitat.
9. MOCIONS.
1. Suport a la iniciativa de l’Ajuntament de Roales del Pan (Zamora) per un servei
d’ADSL de qualitat i d’un preu digne del mateix.
El Govern central es va comprometre a aprovar una llei que, entre d’altres, obligaria a les
operadores d’internet del país a complir amb un mínim d’un 80% de la velocitat
contractada pels usuaris. Aquesta llei encara no ha estat aprovada.
Al mateix temps, l’estat Espanyol és un dels països on la contractació dels serveis
d’internet és més cara pèls usuaris, juntament amb ser un dels països amb velocitats de
navegació més baixes.
L’Ajuntament de Roales de Pan demana la unió dels ajuntaments de l’Estat per demanar
al Govern central que acceleri la tramitació de l’esmentada llei per obligar a les
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companyies subministradores del servei que l’ofereixin amb unes mínimes garanties de
qualitat.
Amb aquest objectiu, es pretén crear un llistat d’Ajuntaments que participin de la protesta
al Govern central i als diferents operadors nacionals per fer-los ressò de la situació.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
1. Donar suport a la moció i adherir-nos al llistat d’ajuntaments per a formalitzar la
protesta per la situació del servei d’ADSL i els preus abusius de les seves tarifes.
2. Notificar-ho a l’Ajuntament de Roales de Pan.
El ple adopta l’acord per unanimitat.
S’INCORPORA UN PUNT PER URGÈNCIA
L’alcalde demana als regidors si volen incorporar a votació el punt proposat. Els regidors,
per unanimitat, voten a favor de la seva inclusió a debat pel ple.
Proposta de no celebració de la sessió ordinària de data 28 de desembre de 2009.
Vist que la propera sessió ordinària establerta en el calendari de sessions, aprovat pel ple
de la corporació, assenyala el proper 28 de desembre de 2009 .
Atès que el ple de la corporació és l’òrgan competent per deixar sense efecte allò que el
mateix òrgan ha adoptat.
Es proposa al ple:
No celebrar la sessió ordinària del proper dia 28 de desembre de 2009.
El ple adopta la proposta per unanimitat.
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
Es tracten els següents punts:
1. Sobre el nou Fons Estatal. L’alcalde assenyala que l’import per Campelles és de
13.838 euros.
2. Mancomunitat de la Vall de Ribes. L’alcaldia entén que no és moment per assumir
noves despeses per l’Ajuntament. D’altra banda, cal considerar que no hi ha estructura de
base.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana si, des de l’últim ple, se n’ha parlat més.
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- L’alcalde respon que no.
3. Calendari de plens. L’alcalde demana als regidors si volen continuar celebrant les
sessions plenàries les mateixes dates.
- Els regidors els sembla bé el mateix calendari.
11. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS
Es duen a terme les següents preguntes:
1. En relació a l’horari del metge.
- La regidora Sra. Núria Martí demana l’horari del metge.
- L’alcalde respon que és el CAP de Ribes el que ho gestiona.
- La regidora Sra. Núria Martí demana si es paga el servei del metge.
- L’alcalde respon que no. Es cedeix el consultori pel metge.
- La regidora Sra. Núria Martí demana si no hi ha horari.
- L’alcalde respon que s’ofereix un molt bon servei.
- El regidor Sr. Joan Dordas explica que primer visiten al CAP de Ribes i després marxen
als pobles. És difícil establir un horari exacte.
- L’alcalde esmenta que, en principi, s’inicia a les 12 hores.
2. En relació a la festa de St. Martí i la Fira.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana pel fracàs de la festa de St. Martí i de la Fira.
S’obre el debat sobre la Fira:
- L’alcalde respon que l’Ajuntament no hi intervé. La Fira, assenyala, amb el temps cansa
i, a més, els temps canvien. La limitació de la participació a gent de fora del municipi
desanima a molta gent. Els Estatuts no permeten que vingui gent de fora.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana per la no participació de l’Ajuntament.
- L’alcalde respon que no.
- El regidor Sr. Joan Dordas esmenta que ha anat a d’altres fires i que es potencia que es
faci la fira des dels ajuntaments. Demana si hi ha hagut interès per part de l’Ajuntament
en ajudar.
- L’alcalde respon que a l’Ajuntament no se l’hi ha demanat res.
- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que l’Ajuntament ha de procurar que vingui gent.
- L’alcalde assenyala que el principal motiu és no deixar venir gent de fora. D’altra banda,
en el cas de la Fira acaben treballant pocs i els desanima. L’alcalde esmenta que seria
interessant replantejar qui pot venir.
- El regidor Sr. Jordi Baeta demana si hi ha hagut poques ganes o algun altre motiu.
- La regidora Sra. Núria Verdaguer explica que cada any es convocava als participants per
explicar-los com aniria la Fira. Aquest any, a la reunió, se’ns va dir que no es faria.
- L’alcalde assenyala que a l’Ajuntament no se’l va convidar a la reunió.
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S’obre debat en relació a la Festa de Sant Martí:
- El regidor Sr Joan Dordas demana per la Festa de St. Martí. Explica que la gent del
poble li ha fet saber la seva opinió sobre la Festa de St. Martí. Esmenta que, cada vegada
que passa alguna cosa, es carrega contra el Consell Comarcal. Que els serveis contractats
per l’Ajuntament aquest n’és el responsable i finalitza assenyalant que és una festa de les
més degradades del Ripollès.
- L’alcalde explica que d’aquí a dos anys la seva cadira estarà lliure i que, a dia d’avui, ja
ho aguanta tot.
- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que va amb el càrrec.
- L’alcalde respon que no comparteix les crítiques sense fonament i que, en la seva
opinió, les festes a Campelles han estat un fracàs però que és molt difícil gestionar-les i
que tinguin èxit.
L’alcalde esmenta que el vuitanta per cent de la gent que critica no participa ni té interès
en fer-ho i que hi ha una tendència a comprometre a l’Ajuntament.
- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que ho desmenteix.
- L’alcalde explica que si es vol que les festes tinguin protagonisme s’ha de participar en
conjunt. No és tasca de l’alcalde fer-ho tot sòl, explica. El problema és que no hi ha
jovent per col·laborar.
- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que falten idees.
- L’alcalde explica que en la pròxima sessió es facilitarà un llistat de despeses de
l’ajuntament en actes varia i s’estudiarà com es pot gestionar.
En relació a aquest any, l’alcalde, explica que la tècnic de joventut, lligada al Consell
Comarcal, va plegar. Portava poc temps i la seva intenció, segurament va ser, escollir un
conjunt d’acord amb el pressupost. La Núria (administrativa de l’Ajuntament), assenyala,
va contractar el conjunt que la tècnic de joventut va assenyalar. El conjunt es dedicava a
fer música de concert i no de ball.
- La Sra. Núria Larroya explica que per optar a la subvenció de la Diputació, els has de
dir què faràs al moment de sol·licitar. A principis d’any, la nova tècnic de joventut va
haver de decidir, per tot l’any, què es faria i era una persona acabada d’incorporar.
En el moment de contractar el grup se’ls va dir que el públic era gent gran i, el conjunt, va
respondre que cap problema però no van dir que només tocaven música de concert i no
per ballar.
Per funcionar es necessita l’ajut dels joves.
- El regidor Sr. Joan Dordas explica que l’Ajuntament ha d’assumir la seva
responsabilitat i que no es pot passar el mort als altres. Els pobles de l’entorn, assenyala,
superen a Campelles en escreix. Esmenta que entén que és complicat però cal assumir-ne
la responsabilitat a través de la promoció, etc.
- El regidor Sr. Jordi Baeta explica que s’ha d’escollir entre, o bé s’organitza per la gent
gran o pel jovent, però en aquest cas a la gent del poble no li agradarà. El regidor
assenyala que potser es podria plantejar dur a terme una activitat alternativa al ball.
3. En relació a la fusta de les ventades de principis de 2009.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana com està aquest tema.
- L’alcalde assenyala que el 15% s’ha de destinar als boscos, la resta és ingrés.
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4. En relació a la situació de Can Gorra i El Castell.
- El regidor Sr. Joan Dordas demana per la situació de Can Gorra i El Castell.
- L’alcalde respon que El Castell no s’ha rebut resposta i de Can Gorra s’espera sentència
a mitjans de febrer.
Finalment, l’alcalde, pren la paraula i posa en coneixement dels regidors:
1. Que el grup electrogen que va adquirir l’ADF es troba al magatzem municipal.
2. La calefacció de l’Ajuntament no funciona i es farà arreglar. S’ha de canviar el
cremador i l’import és de 656 € més la mà d’obra més l’IVA.
Demana als senyors regidors si els sembla bé. Tots els regidors hi estan d’acord.
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde, aixeca la sessió a les 20:30 hores, de la qual,
com a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde
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