AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
NIF : P1704100E
ACTA NÚM. 3/13
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE JUNY DE 2013
Inici: 18:00
Acabament: 20:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències: Cap

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial de
Campelles, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria, sota la presidència del seu titular i
l’assistència dels regidors/es, relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari interventor de l’Ajuntament comissionat pel
Servei Comarcal d'Assistència a Municipis.

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor Administrativa de l’Ajuntament designada com a
secretària delegada.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió, convocada en legal forma, a l'efecte
de tractar els punts inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Donar compte dels Decret d’Alcaldia
3. Ratificació de la resolució d’Alcaldia d’aprovació del conveni de col·laboració entre
LOCALRET i el Consell Comarcal del Ripollès per a la compra agregada de serveis de
telecomunicacions.
4. Ratificació de les resolucions d’Alcaldia d’aprovació de certificacions d’obra de
soterrament d’instal·lacions del carrer Major fins a la Pl. de cal Fuster
5. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de nomenament de la nova secretària del Jutjat
de Pau
6. Validació de la modificació puntual núm. 1 del POUP de la Vall de Ribes, Campelles
7. Moció de suport a la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència
8. Seguiment de la gestió municipal
9. Precs, preguntes i mocions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de l’Acta del Ple núm. 2, corresponent a la sessió ordinària de
26-04-2013.
La proposta s'aprova per unanimitat sense cap esmena
2. DONAR COMPTE DELS DECRET D’ALCALDIA
Núm.
1
2

Contingut
Resolució d’Alcaldia de 28-04-2013, d’expedient d’ampliació de crèdit
Resolució de 09-05-2013, de contracte menor d’obra de reparació de les naus industrials
municipals al polígon Campelles

3
4
5
6
7
8
9

Resolució d’Alcaldia de 14-05-2013, d’acomiadament d’una treballadora
Resolució d’Alcaldia de 15-05-2013, de canvi d’interventor
Resolució d’Alcaldia de 24-05-2013, de baixa del rebut d’aigua i escombraries Sr. JB
Resolució d’Alcaldia de 24-05-2013, de baixa del rebut d’aigua i escombraries de la Sra. MP.
Resolució d’Alcaldia de 29-05-2013, d’alta del rebut d’aigua i escombraries del Sr. SSS
Resolució d’Alcaldia de 04-06-2013, referent a la llicència de primera ocupació de la Cabana
de ca la Margarida
Resolució d’Alcaldia de 12-06-2013, referent a la llicència d’obres de la Sra. AP

El Ple en queda assabentat
3. Ratificació de la resolució d’Alcaldia d’aprovació del conveni de
col·laboració entre LOCALRET i el Consell Comarcal del Ripollès per a la
compra agregada de serveis de telecomunicacions.
Vista la resolució d’Alcaldia d’aprovació del conveni de col·laboració entre LOCALRET i
el Consell Comarcal del Ripollès per a la compra agregada de serveis de
telecomunicacions
Es proposa al Ple ratificar-la en tots els seus termes.
La proposta s’aprova per unanimitat
4. Ratificació de les resolucions d’Alcaldia d’aprovació de certificacions d’obra
de soterrament d’instal·lacions del carrer Major fins a la Pl. de cal Fuster
Vistes les resolucions d’Alcaldia d’aprovació de les certificacions 1 i 2 de l’obra
soterrament d’instal·lacions del carrer Major fins a la Pl. de cal Fuster.

de

Es proposa al Ple ratificar-les en tots els seus termes.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. Ratificació de la resolució d’Alcaldia de nomenament de la nova secretària
del Jutjat de Pau
Vista la resolució d’Alcaldia de nomenament de la nova secretària del Jutjat de Pau
Es proposa al Ple ratificar-la en tots els seus termes.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Validació de la modificació puntual núm. 1 del POUP de la Vall de Ribes,
Campelles
Atès que el Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2012,
va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística
Plurimunicipal, d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de Campelles;
Atès que en data 26-02-2013 es va aprovar provisionalment i es va elevar l’expedient
diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que resolgués
sobre la seva aprovació definitiva.
Vist que per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 2 de maig de 2013 es va
suspendre la tramitació fins l’aportació d’un text refós que incorporés les prescripcions
exigides al mateix acord i que són de veure a l’expedient;
Vist el text refós elaborat pels serveis tècnics municipals;
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Vist que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent
procedent l’aprovació provisional per part del Ple, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en els articles 22.2.c) i
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar i validar el text refós de la modificació puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació
Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes a Campelles, en els termes que consten
a la documentació de l’expedient i que incorpora els condicionants exigits per la
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona dalt referenciats.
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot interposar
cap tipus de recurs.
3. Trametre aquest acord juntament amb dos exemplars en format paper i un
exemplar en format electrònic PDF i WORD, degudament conformats per Secretaria, a
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a l’efecte de que pugui acordar
l’aprovació definitiva, la seva publicació i la conseqüent eficàcia.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Moció de suport a la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència
Vista la moció presentada per l’Ajuntament de Ripoll següent:
“...”
El 4 de desembre de 2006, el Congrés aprovava la Ley 39/2006, de 4 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependència (LAPAD). Aquest instrument legal reconeixia un nou dret subjectiu i
universal de cura a les persones que bé per motius d’edat, bé per motius de
discapacitat (física, psíquica, mental o sensorial) es trobava en situació de
dependència. L’aprovació tant de la LAPAD com, a Catalunya, de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials, va suposar la creació del Sistema Català d’Autonomia i
Atenció a la Dependència (SCAAD) que, ha atès a més de 161.000 persones (156.000
abans de 2010).
Des de l’arribada del PP al Govern, l’atenció a les persones amb dependència ha estat
objecte de retallades importants. La decisió de paralitzar la Llei de Dependència per als
dependents moderats es va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern de
Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de CiU.
Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el seu
accés al sistema i, finalment, al RD Llei 20/2012 del passat mes de juliol , el Govern
del PP va aprovar una nova retallada de l’atenció a la Dependència. Aquest Reial
Decret modificà 16 disposicions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació de dependència. Ara, en data 26 d’abril de 2013, el
Govern ha presentat el Programa Nacional de Reformes 2013 (PNR) i podem conèixer
quin és l’abast d’aquelles modificacions. Aquest programa pretén, suposadament,
racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic. En realitat,
el Govern torna a utilitzar la crisi com excusa per a justificar la retallada de serveis
públics i de drets a la ciutadania, i desmantellar el sector públic en benefici del privat.

La proposta de l’actual Govern de l’Estat, pel Sistema de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, és retallar 1.108 milions
d’euros (quantia superior a la pressupostada per aquest àmbit al 2013, que és de 1087
milions d’euros). Per aconseguir aquest objectiu el Govern de l’Estat està demorant,
des de 2012, la incorporació al sistema de les persones beneficiàries amb grau de
dependència moderat, està revisant el procés de valoració de situacions de
dependència, ha suspès l’obligació de l’AGE de cotitzar a la Seguretat Social pels
cuidadors no professionals, ha reduït les intensitats dels serveis i prestacions, ha
eliminat la retroactivitat, ha incrementat el copagament dels usuaris, etc.
Així doncs, la retallada que el Govern del PP pretén fer a la Llei de Dependència,
suposa un greu risc de desatenció per a les persones dependents i les seves famílies, i,
en definitiva, el desmantellament del sistema. En el cas de Sabadell la reducció de la
prestació de cuidador del 15% ha afectat a 4024 persones que han vist reduïda la seva
prestació entre 77 i 51 euros/mes o que pot afectar a les 698 persones que tenen
teleassistència degut a la retirada de la cofinanciació que feia l’IMSERSO a través de la
FEMP.
Però aquesta reducció pressupostària no significa únicament la vulneració de drets
assolits a l’any 2006. Des de l’entrada en vigor de la llei fins a l’any 2011, en un
context de greu crisi econòmica com l’actual, el sector d’atenció a les persones
depenents va crear més 185.000 llocs de treball directes i 63.000 indirectes; i com
reconeixen diferents informes, inclosos els de la 4 UE, aquest sector és un dels que té
més potencialitat a l’hora de generar ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
El Govern del PP enlloc d’apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el
tancament de moltes empreses, i per tant la pèrdua de llocs de treball (el propi sector
parla de 25.000 llocs de treball menys); el que, si més no, resulta inverosimil, quan el
país té una taxa d’atur superior al 26%. Així mateix, el Col·legi de Treball Social de
Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat i a la resta de forces polítiques un
pacte que garantitzi la cobertura de les persones depenents. Per això, ha instat a la
Generalitat a impulsar una atenció compensatòria amb caràcter d’urgència per a què
les entitats socials i les administracions locals puguin garantir l’atenció a tots els
col·lectius. Aquesta petició està d’acord amb l’article 166 de Estatut de Catalunya
dictamina que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en
matèria de Serveis Socials.
Per tot l’exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa a La Junta de
Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformes 2013,
en especial aquelles que impacten en la qualitat de vida de les persones, i en aquest
cas, específicament, de les persones depenents.
Segon.- Exigir al Govern central que mantingui, i si s’escau incrementi, l’aportació
pressupostària d’atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest no
només és i ha de seguir sent un servei bàsic, subjectiu i universal de la cartera dels
serveis socials municipals, sinó que a més s’ha demostrat que és un sector que genera
ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
Tercer.- Exigir al Govern de la Generalitat que executi les bestretes compromeses en
el contracte programa vigent, relacionades amb l’atenció a les persones depenents.
Quart.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions compensatòries amb
caràcter d’urgència per a què entitats socials i administracions locals puguin garantir
l’atenció de les persones depenents.
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Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert
desenvolupament del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SCAAD), incorporant el desplegament del serveis de promoció de l’autonomia
personal, prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que incorpori
l’atenció sociosanitària.
Sisè.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de
pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.
Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la FMC, a l'ACM i als ajuntaments de
les comarques de Barcelona.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll, ACM i FMC per a la seva deguda constància.
8. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica diferents mesures de personal que han afectat l’Ajuntament. S’ha
adoptat sota la seva responsabilitat però amb consulta prèvia amb la resta de
regidors.
Pel que fa el personal de neteja encara està per decidir si contractarem algun
treballador. L’anterior treballadora se la va acomiadar per què no feia bé la seva feina.
L’interventor del Consell Comarcal ha plegat i ara tenim un altre. Aviat el personal que
ens presta el servei de secretaria i intervenció passarà a dependre de la Diputació de
Girona, a través del Xaloc. Continuarà essent un servei de proximitat als ajuntaments
des de l’edifici del Consell Comarcal. La idea és mantenir o incrementar la qualitat del
servei amb una reducció dels costos. Com que es manté el personal, aquesta
proximitat facilita molt millor la gestió ordinària de l’Ajuntament que no pas si
enviessin una persona diferent cada vegada que ens fes falta.
Respecte l’escrit dels veïns del Baell, moltes de les reivindicacions s’han pogut
atendre. En to cas el regidor del Baell Sr. Josep Dordas properament donarà trasllat de
l’estat de les gestions realitzades.
Pel que fa les dues obres que es troben aturades al Baell: la que està a prop de l’hotel
està pendent d’execució de la Sentència que ha anul·lat la llicència d’obres, en part.
Sembla que els propietaris de l’hotel volen comprar la parcel·la.
De l’altra obra es va posar una primera multa coercitiva i no hi ha cap novetat.
Del tema de la cobertura de ADSL al Baell sembla ser que Eurona podrà prestar el
servei en breu. Així li van manifestar al secretari que es va posar en contacte amb ells.
De seguida que sapiguem alguna cosa la traslladarem als veïns.
Pel que fa els abeurador de les vaques que es troben en desús i en mal estat sanitari.
Estudiarem les possibilitats d’omplir-los de terra, si no serveixen a l’actualitat.
9. Precs, preguntes i mocions.

El Sr. Josep Dordas informa que hi
L’alcalde afegeix que té pendent
diferents camins i restringir el
autoritzats i els oficials. Aquestes
amunt i al camí de la Cubil.

ha un pas canadenc trencat al camí de la Cubil.
una reunió amb el tècnic forestal per senyalitzar
pas de vehicles, excepte aquells expressament
restriccions afectarien el camí de Coll de l’Erola en

El Sr. Josep Dordas fa esment que les carreteres de Campelles i el Baell estan plenes
d’herbes i la Diputació no les neteja. Sobretot la que baixa a Ribes està molt
malament.
L’alcalde explica que enguany la Diputació ha contractat directament la neteja de les
seves carreteres i el resultat està essent dolent. Fins ara donava uns ajuts als
ajuntaments per fer la feina i anava molt millors.
El Sr. Dordas comenta que l’Ajuntament va fer una petició formal a la Diputació
de Girona de millores a la Ctra. del Baell segons una memòria tècnica elaborada
pel tècnic municipal. Pel que sembla no faran cap actuació de les demanades. en
canvi atendran la petició d'un veí i retiraran una pedra prop de la carretera.
L’alcalde explica que quan un particular denuncia un possible perill
l’Administració està alerta per què si passa alguna cosa n’és responsable. En
canvi l’Ajuntament demanava millores.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic assistent.
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, com que no hi ha més punts a tractar, el
president aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,
Josep Ruiz i Muñoz

Vist i plau
Alcalde president
Joan Dordas i Riu
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