AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

ANY2009
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 1/2009
Caràcter: extraordinari
Dia: 12 de gener de 2009
Inici: 18:00
Acabament: 20:15
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Excusen:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Estan assistits pel Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del Servei d'Assistència Tècnica
(SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, comissionat per la fe pública a l'Ajuntament
de Campelles.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió dalt referenciada, convocada en legal
forma, i tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Sol·licitud de subvenció per a la realització de l’actuació “Adequació i Condicionament
del Clavegueram del Passeig de les Basses” del municipi de Campelles, dins el marc del
Fons Estatal d’inversió Local creat pel Real Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel
qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la
Dinamització de l’Economia i l’Ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el
seu finançament., publicat al BOE núm. 290, de data 2/12/2008.
3. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Campelles i el Consell Comarcal de
Ripollès per la redacció dels projectes i l’assumpció de la direcció de l’obra del projecte
“Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al nucli del Baell”.
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
5. Ratificar decrets d’alcaldia.
6. Suport a mocions d’altres entitats.
7. Seguiment de la gestió
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 8 de l’1-12-08
La proposta s’aprova per unanimitat
2. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
“ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DEL CLAVEGUERAM DEL PASSEIG DE
LES BASSES” DEL MUNICIPI DE CAMPELLES, DINS EL MARC DEL FONS
ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL CREAT PEL REAL DECRET-LLEI 9/2008, DE 28
DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES CREA UN FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL
I UN FONS ESPECIAL DE L’ESTAT PER A LA DINAMITZACIÓ DE
L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ I S’APROVEN CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER
ATENDRE EL SEU FINANÇAMENT., PUBLICAT AL BOE NÚM. 290, DE DATA
2/12/2008.
Vist el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un fons estatal
d’inversió local i un fons especial de l’estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació
i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, publicat al BOE núm. 290,
de 2-12-2008;
Atès que Campelles té atribuïda una subvenció màxima de 19.646 EUROS IVA inclòs;
Atès que és d’interès pel municipi de Campelles, l’execució de l’actuació titulada adequació
i condicionament del clavegueram del passeig de les Basses per import de 19.646 € IVA
inclòs, dins el marc del Fons Estatal d’Inversió Local;
Vista la memòria del projecte de l’actuació elaborada pel tècnic municipal;
De conformitat a les competències que la normativa vigent atribueix al Ple de Campelles, en
particular l’article 22 de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació titulada adequació i condicionament del
clavegueram del passeig de les Basses.
2. Aprovar la realització de la inversió adequació i condicionament del clavegueram del
passeig de les Basses del municipi de Campelles, per un import total de 19.646 € IVA inclòs.

3. Sol·licitar al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de la realització de
l’actuació adequació i condicionament del clavegueram del passeig de les Basses del
municipi de Campelles, per un import total de 19.646 € IVA inclòs dins el marc del Fons
Estatal d’Inversió Local.
4. Fer constar que l’actuació no està inclosa al pressupost de 2009.
5. Fer constar que l’obra ocuparà 2 treballadors desocupats.
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6. Acceptar expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i comprometre’ns a
l’execució de l’actuació subvencionada.
7. Sol·licitar al Ministeri d’Administracions Públiques l’autorització de l’execució directa
de les obres esmentades en el paràgraf precedent, d’acord amb l’apartat Primer. 4 de la
Resolució de 9 de desembre de 2008, per la qual s’aprova el model per a la presentació de
sol·licituds, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb
càrrec al Fons Estatal d’inversió Local creat pel Real Decret-Llei 9/2008, de 28 de
novembre, en què s’especifica que podran optar per aquest tipus d’execució els ajuntaments
amb població igual o inferior a 200 habitants.
A aquests efectes, es fa constar que els mitjans que seran empleats per a la seva execució
seran: la contractació de dos peons a dedicació completa durant tres mesos i la maquinària
de l’Ajuntament que serien un dúmper i una retro.
8. Facultar l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin necessàries
per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i adjudicació de l’obra per
procediment urgent de conformitat al RDLey 9/2008, de 28 de novembre.
9. Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans telemàtics u ordinaris que
siguin preceptius.
La proposta s’aprova per unanimitat
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES I EL
CONSELL COMARCAL DE RIPOLLÈS PER LA REDACCIÓ DELS PROJECTES I
L’ASSUMPCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE “MILLORA DE
LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DEL BAELL”.

Vist el conveni entre l’Ajuntament de Campelles i el Consell Comarcal del Ripollès per a la
redacció del projecte i l’assumpció de la direcció de l’obra del projecte “millora de la xarxa
d’abastament d’aigua potable al nucli del Baell”;
Es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni dalt esmentat en tots els seus termes i adherir-nos al seu compliment i
la seva execució.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
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.
La proposta s’aprova per unanimitat
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4. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
4/12/08

Assumpte
Atorgament llicència de segregació i parcel·lació als Srs. Simon Rovira Puig i
Montserrat Martí Verdaguer
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4/12/08

3

5/12/08

4

18/12/08

5

19/12/08

6

22/12/08

7

29/12/08

8

29/12/08

Atorgament llicència de primera ocupació al Sr. Miguel Angel Palacios i Maria
Elena Vila
Donar per acomplerta la documentació pendent del decret d’alcaldia de 21-4-08
sobre l’atorgament de llicència d’activitat de Establiment de Turisme Rural per
la Sra. Maria Àngels Riu Dordas
Denegar llicència d’obres a nom de la Sra. Rosa Maria Casadesús, per la
construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Pirineus s/n
Atorgament llicència d’obres a nom del Sr. Carles Casadesús Muste per la
construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al carrer de Dalt amb carrer
Planoles.
Aprovació del reintegrament parcial al SOC de l’expedient del Pla d’ocupació
de l’any 2005 per valor de 19,46 €
Aprovació de la factura de subministrament de potassa per valor de 313,20€ a
nom de UNIVAR IBERIA, S.A.
Aprovació de la pròrroga automàtica del Pressupost de l’exercici econòmic de
2008,

El Ple en queda assabentat

5. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

4/08/08

Acceptació d’ajudes i normatives del Pla Únic d’Obres i
Serveis pel projecte Reforma de l’enllumenat del Baell, per
valor de 22.232,94 €

La proposta s’aprova per unanimitat
6. SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS
6.1. MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS SOBRE LA MOCIÓ
DEL SINDICAT DEL METALL DE COMISSIONS OBRERES DEL RIPOLLÈS.
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Ripollès sobre la moció del Sindicat del Metall
de Comissions Obreres del Ripollès.
Atès que es demana que el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa garanteixi la màxima transparència en la presa de
decisions dels assumptes plantejats, tot mesurant i valorant l’eficiència i eficàcia d’una
empresa pública com COMFORSA, amb capacitat per contribuir a satisfer les necessitats del
conjunt de la població del Ripollès .
Atès que es demana també que l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya autoritzi la
inversió exposada i acordada en el Pla d’inversions del Consell d’Administració de
Comforsa.
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
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1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
6.2. MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS SOBRE ELS AJUTS
DE MENJADOR
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de reclamació al Departament d’Educació
de la gratuïtat del menjador escolar per al alumnes que resideixen en nuclis agregats o en
masies allunyades de nucli urbà;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes.
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès i el Departament d’Ensenyament per a la
seva constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
- La Sra. Martí demana possar-hi un contenidor de vidre a la plaça de cal Fuster.
- El Sr. Dordas comenta que hi ha un senyal de carrer sense sortida a la Plaça de
l’Ajuntament que fa mal efecte.
- La Sra. Martí comenta que faria falta una màquina per escampar potassa.
- L’alcalde comenta que encara estem pendents de parlar amb el veí del tema de les
jardineres situades a l’espai públic sense permís. Li farem arribar
Els assistents comenten que s’ha arreglat el so de les campanes.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20:15 hores, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcalde president

Manuel Palau i Guix
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