AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
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ACTA NÚM. 4/13
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 D’AGOST 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 habilitada al nucli del Baell,
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 treballadora de l’Ajuntament designada com a secretària
delegada permanent pel SAT comarcal.
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.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decret d’Alcaldia
Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir
Proposta moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels
municipis (i els consells comarcals)
5. Seguiment de la gestió municipal
6. Precs, preguntes i mocions
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta núm. 3, corresponent a la sessió ordinària de 26 -062013, sense esmenes.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
Núm
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matèria
Resolució de 28-04-2013, d’expedient d’ampliació de crèdit
Resolució de 9-05-2013, de contracte menor d’obra de reparació de les naus industrials
municipals al polígon Campelles.
Resolució de 14-05-2013, d’acomiadament d’una treballadora
Resolució de 15-05-2013, de canvi d’interventor
Resolució de 24-05-2013, de baixa del rebut d’aigua i escombraries Sr. JB
Resolució de 24-05-2013, de baixa del rebut d’aigua i escombraries de la Sra. MP
Resolució de 29-05-2013, d’alta del rebut d’aigua i escombraries del Sr. SSS
Resolució de 04-06-2013, referent a la llicència de primera ocupació de la Cabana de ca
la Margarida
Resolució de 12-06-2013, referent a la llicència d’obres de la Sra. Adelaida Planella.

El Ple en queda assabentat
3. Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en
el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat
de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11
de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament
de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble
de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant
una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel
Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser
presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica
de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el
que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble
recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
Per tot això, els grups municipals de Campelles proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta
sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
La proposta s’aprova per unanimitat
4. Proposta moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en
mans dels municipis (i els consells comarcals)
EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la
continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha
anat construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en
perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels
drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i
suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en
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perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de
vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de
l’administració local, l’Ajuntament de Campelles mostra la seva preocupació per les greus
conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau
social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les
persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de
la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
Proposa al Ple aprovar els acords següents:
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, l’Ajuntament
de Campelles demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de
la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials
per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis
socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra
exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea
(article 5 del Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó que
s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Campelles insta al Govern de la Generalitat a
garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a
tot el territori.
3. Transmetre aquests acords a la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
-

-

De les esllavissades a la Ctra. del Baell la Diputació ha actuat fent cas d’un
particular i no de les peticions de l’Ajuntament.
També ha actuat a la Ctra. de Campelles per indicació municipal
Del tema de l’escrit de l’agutzil vol deixar constància que en cap moment insulta
ningú ni fa servir cap paraula malsonant. Cal que qui el va acusar rectifiqui i eviti
d’ara endavant de difamar-lo
Del pis de les Escoles ha de dir que l’inquilí ha marxat i s’ha de fer nova
contractació.
Informa que s’ha donat llicència per l’activitat d’An gelats: habitatges rurals
Del problema amb els boletaires: es pot aplicar una taxa per aprofitaments de
bosc. Han pensat de fer promoció dels establiments de la Vall de Ribes convidant
els clients que consumeixin o pernoctin als pobles, amb uns tiquets. La resta els
haurien de comprar.
S’està estudiant de limitar l’accés al bosc amb vehicles forasters: la volta pel Camí
a Prats i Coll de l'Erola quedarà oberta però les derivacions es tancarien (els ramals)
als vehicles.

El Ple en queda assabentat
6. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Dordas demana que s’arregli la via de la porta de local social del Baell que es
troba en mal estat.
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,

Vist i plau
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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