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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 5/2010
Caràcter: Ordinària
Dia: 26 d’abril de 2010
Inici: 18:15h.
Acabament: 20:30h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Excusa
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Assisteix el senyor Manel Vázquez i Díaz, interventor comissonat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles i la Sra. Núria Larroya i Martí,
administrativa de l’Ajuntament.
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.
5.
6.

Aprovació de les actes números 3 i 4 de 2010.
Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009.
Modificació del pressupost de l’exercici 2010 – Expedient 2/2010
Ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte del Decrets d’Alcaldia.
Aprovació conveni urbanístic per a terrenys objecte d’ampliació de la plaça de
l’Ajuntament.
7. Constitució dret adquisició preferent sobre possible futura venta de la finca Can Gorra.
8. Sol·licitud de compra de nínxols.
9. Suport a la Flama del Canigó i als Focs de Sant Joan.
10. Gestió municipal
11. Precs, preguntes i mocions.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde obre la sessió a les 18:15 hores. Hi són presents l’Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix,
alcalde; i els regidors Maria Núria Martí i Verdaguer i Simon Rovira i Puig. El regidor, Sr.
Joan Dordas i Riu, s’incorpora a la finalització del punt sisè.
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions anteriors número 3 i 4.
Les actes s’aproven per majoria absoluta, amb els vots favorables dels tres membres de la
corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria Núria Martí i
Verdaguer i el Sr. Simon Rovira i Puig.
2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2009.
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de
2009, aprovada per Resolució de data 26 de febrer de 2010, d’acord amb el que estableix
l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, amb el següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS RECONEGUTS NETS..........................................................
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES.......................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT..........................
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT.........................
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS
LÍQUIDS DE TRESORERIA..............................................................
RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS..................................
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.............

733.369,74.581.228,65.152.141,09.1.017,14 0,00 63.998,61.0,00.215.122,56.-

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA

Import
1.
(+)

DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL
DE L’EXERCICI
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
285.292,

Import Import
388.447,
04
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86
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
62.883,9
9
D’operacions comercials
0,00
De Recursos d’Altres Ens Públics
0,00
D’altres operacions no pressupostàries
40.270,1
9
Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A
195.249,
FINAL DE L’EXERCICI
95
De pressupost de despeses. Exercici corrent
115.239,
75
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
30.034,5
8
De pressupost d’ingressos
0,00
D’operacions comercials
0,00
De Recursos d’Altres Ens Públics
0,00
D’altres operacions no pressupostàries
49.975,6
2
Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació 0,00
definitiva
3.
(+)

FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS
DE L’EXERCICI

4.

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA

1.017,14

5.

Saldos de dubtós cobrament

10.849,6
4

6.

ROMANENT
DE
TRESORERIA
DESPESES GENERALS (1-2+3-4-5)

7

Compromisos adquirits i ingressos afectats

814.754,
66

8

ROMENENT DE TRESORERIA LLIURE

125.636,
56

PER

759.060,
91

940.391,
22

L’interventor explica el resultat pressupostari i l’estat del romanent de tresoreria al ple.
El ple en queda assabentat.
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3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 – EXPEDIENT
2/2010
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
CAMPELLES PER AL 2010 - EXP. 2/2010Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, es proposa al ple:
1. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit del pressupost municipal de l’exercici
2010, finançat mitjançant transferència entre aplicacions pressupostàries, en la forma i el
contingut que es detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOP i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4.Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
L’interventor explica que en la partida “altres indemnitzacions” hi ha 156.000 euros. Que,
d’aquella partida, es transfereixen 40.256 euros a la partida “enllumenat públic” per donar
compliment als requisits de la sol·licitud de subvenció demanada per l’enllumenat públic.
La regidora, Sra. Maria Núria Martí, demana sobre si l’actuació de “Can Gorra” es va pagar
amb els diners de la venta d’un solar municipal.
L’alcalde respon que l’Ajuntament va adquirir el solar de la Devesa, per cessió al mateix, i
que aquest es va vendre en pública subhasta. Aquell import queda afectat al patrimoni
públic de sòl i habitatge i la seva destinació ha de ser en aquest sentit.
La proposta s’aprova, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels tres membres de la
corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria Núria Martí i
Verdaguer i el Sr. Simon Rovira i Puig.
4. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
22/02/10

Assumpte
Nomenament representants responsables de les pastures del
municipi de Campelles del 2010.
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8/03/10

3

29/03/10
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Aprovació de la memòria i sol·licitud de subvenció per les
reformes i millores d’adequació i d’adquisició de mobiliari,
en el local social ubicat a les antigues escoles, per valor de
102.667,03 euros iva inclòs.
Aprovació de la memòria i sol·licitud de la subvenció per
l’obra “millora de la xarxa d’enllumenat públic del passeig de
les bases i del carrer Prat de la Vila” per valor de 80.515,17
euros iva inclòs.

Sobre el decret d’ordre núm. 2:
El regidor, Sr. Simon Rovira, demana sobre la subvenció per les reformes i millores
d’adequació i d’adquisició de mobiliari, en el local social ubicat a les antigues escoles.
L’alcalde respon que es tracta d’una nova obra, diferent de la ja realitzada i que es farà si es
concedeix la subvenció.
La regidora, Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer, demana quina actuació es pretén fer-hi.
L’alcalde respon que s’arreglaran els baixos d l’edifici.
Sobre el decret d’ordre núm. 3:
El regidor, Sr. Simon Rovira, demana quina actuació es farà.
L’alcalde respon que es necessita posar més punts de llum, per donar compliment a la
normativa actual. L’actuació dependrà de la concessió de la subvenció.
El ple ratifica els decrets per majoria absoluta, amb els vots favorables dels tres membres
de la corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria Núria
Martí i Verdaguer i el Sr. Simon Rovira i Puig
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
30/12/09

2

25/02/10

3

2/03/10

4

15/03/10

5

15/03/10

Assumpte
Aprovació de la memòria i sol·licitud de la subvenció per
l’actuació “adequació de l’entorn de l’església de Sant Martí,
per valor de 17.023,12 euros iva inclòs.
Adjudicació de l’obra “Condicionament d’una part del ferm
del c/Puigmal i dels Llumaners” a COP GERMANS
MARTY, per un import de 11.929,31 €.
Assabentat de la transmissió de l’activitat del Bar-Restaurant
El Llac.
Atorgar llicència d’obres per la reparació d’un voladís de
teules i la seva impermeabilització al carrer del passeig de les
Basses i aprovació de la liquidació de la taxa corresponent
per import de 103,10€ , segons pressupost presentat de 3.500
€.
Atorgar llicència d’obres per la connexió de l’aigua i la
claveguera a l’habitatge que s’està edificant del carrer de
Dalt, i aprovació de la liquidació de la taxa corresponent per
import de 35,30 € , segons pressupost presentat de 500 euros.
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6

17/03/10

7

19/03/10

8

24/03/10

9

25/3/10
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Autorització amb caràcter d’urgència per la retirada
d’elements de coberta que suposen un risc de desplom, de la
cabana situada al carrer de la Banera i carrer Major.
Sol·licitud de subvenció per l’adquisició de material
informàtic per valor de 1.200 €.
Autorització de còpia de documentació sol·licitada per un
regidor.
Autorització de pagament a l’empresa Amoroset, SA. per la
quantia dictada segons auto judicial de 193.645,46€.

El ple en queda assabentat.
6. APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC PER A TERRENYS OBJECTE
D’AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT.
L’Ajuntament de Campelles té inclosa al PUOSC l’actuació d’ampliació de la Plaça de
l’Ajuntament.
És requisit indispensable, per a l’execució dels projectes municipals, disposar dels terrenys
sobre els que es durà a terme l’actuació i l’Ajuntament no disposa dels mateixos.
Atès que paral·lelament s’està tramitant el POUP de la Vall de Ribes, es classificaran com
a sistema (zona verda) els terrenys necessaris per a l’actuació de l’obra, als efectes de poder
fer compatible l’actuació municipal amb el planejament.
Paral·lelament, s’ha pretès garantir, en la mesura del possible, el vistiplau i satisfacció dels
afectats.
En aquest sentit, i vista la proposta de conveni, la qual compta amb el vistiplau d’ambdues
parts afectades,
Es proposa al Ple:
PRIMER. Aprovar el conveni urbanístic per a la cessió dels terrenys sobre els quals
s’executaran les obres d’ampliació de la Plaça de l’Ajuntament.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura i per dur a terme tots els actes
necessaris per a la seva eficàcia.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i sol·licitar-li la
publicació del conveni en el moment que correspongui.
El regidor, Sr. Simon Rovira, demana què comporta el conveni.
El secretari respon que, en el text del POUP, aprovació provisional, es contemplarà una
ampliació del sòl urbà, al final del carrer de la Banera, i que, sota la plaça de l’Ajuntament,
es destinarà a zona verda. Ambdues finques són del mateix propietari i s’ha conveniat amb
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els titulars, per a la cessió de la zona verda, per a l’execució del projecte d’ampliació de la
plaça de l’Ajuntament, que aquest té aprovat pel PUOSC.
El ple aprova la proposta per majoria absoluta, amb els vots favorables dels tres membres
de la corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria Núria
Martí i Verdaguer i el Sr. Simon Rovira i Puig.
S’incorpora a la sessió el regidor, Sr. Joan Dordas i Riu.
7. CONSTITUCIÓ DRET ADQUISICIÓ PREFERENT SOBRE POSSIBLE
FUTURA VENTA DE LA FINCA CAN GORRA.
El passat 9 d’abril l’alcalde, en representació de l’Ajuntament de Campelles, i assistit per
l’interventor comissionat i la secretària del Consell Comarcal del Ripollès, van assistir a la
Notaria de Ripoll per signar l’escriptura pública d’exercici del dret de retracte sobre la
finca de Can Gorra, en compliment de la interlocutòria del Jutjat de primera instància de
Ripoll, dictada el passat 3 de febrer.
En seu notarial i per escrit de data tretze d’abril de 2010, la societat Amoroset SA, va
sol·licitar a l’alcalde que contemplés la possibilitat de constituir un dret d’adquisició
preferent, en favor d’Amoroset SA, pel cas que l’Ajuntament de Campelles alienés la finca
en un futur.
En data 12 d’abril de 2010 es sol·licita a la intervenció i a la secretaria de la Corporació
que emetin un informe sobre la legalitat de la constitució d’aquest dret.
Vist l’informe desfavorable de la intervenció i la secretaria;
Es proposa al Ple:
PRIMER. No aprovar la constitució d’un dret d’adquisició preferent en favor de la societat
Amoroset SA pel cas que, en un futur, l’Ajuntament de Campelles decidís alienar la finca.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.
L’alcalde explica que es va assistir a la Notaria de Ripoll per donar compliment a la
interlocutòria del Jutjat d Ripoll. L’empresa Amoroset SA, va demanar sobre la possibilitat
de constituïr un dret d’adquisició preferent, al seu favor, davant una possible futura venta
de la finca. L’alcalde, explica, que es va comprometre a proposar-ho al ple de la
corporació, previ informe de secretaria i intervenció de l’Ajuntament i que, personalement,
i sempre que fos legalment fos possible, no hi tenia incovenient.
L’alcalde assenyala que la venta s’ha de fer per pública subhasta i que no és possible el dret
d’adquisició preferent, d’acord amb l’informe se secretaria i d’intervenció.
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El ple adopta la proposta per majoria absoluta, amb els vots favorables dels quatre
membres de la corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria
Núria Martí i Verdaguer; el Sr. Simon Rovira i Puig i el Sr. Joan Dordas i Riu.
8. SOL·LICITUD DE COMPRA DE NÍNXOLS.
El servei de cementiri és un servei essencial d’interès general i de prestació obligatòria per
part dels ajuntaments. En aquest sentit, el cementiri municipal és un bé de domini públic, el
qual està sotmès al règim d’autoritzacions i concessions d’aquesta classe de béns.
Vist que s’ha presentat a l’Ajuntament de Campelles una sol·licitud per l’autorització d’ús
de dos nínxols del cementiri municipal.
Atès el reduït nombre de nínxols disponibles.
Es proposa al Ple:
PRIMER. Atorgar una concessió pel termini de cinquanta anys sobre un nínxol disponible
en favor del Sr. Jordi Domingo Gimeno.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.
El ple adopta la proposta per majoria absoluta, amb els vots favorables dels quatre
membres de la corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria
Núria Martí i Verdaguer; el Sr. Simon Rovira i Puig i el Sr. Joan Dordas i Riu.
9. SUPORT A LA FLAMA DEL CANIGÓ I ALS FOCS DE SANT JOAN.
Vist l’escrit tramés per Òmnium Cultural i el manifest del missatge de la Flama del Canigó
2010, vers el reconeixement de la Festa de Sant Joan com a festa nacional dels Països
Catalans;
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció d’Òmnium Cultural amb tot els seus termes.
2. Trametre el present acord a Òmnium Cultural per la seva deguda constància.
El ple adopta la proposta per majoria absoluta, amb els vots favorables dels quatre
membres de la corporació presents: L’Il·lm. Sr. Manel palau i Guix, alcalde; la Sra. Maria
Núria Martí i Verdaguer; el Sr. Simon Rovira i Puig i el Sr. Joan Dordas i Riu.
10. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica els següents punts:
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1- Pista de tenis. Cal Ras guarda la clau de la pista de tenis. Han demanat que no volen
seguir controlant-ho. A més, s’ha detectat un forat a la reixa al que haurem de
buscar una solució.
2- Nínxol de Mossèn Lluís. Es va facilitar l’acord de ple a l’actual mossèn, en relació
a la inscripció de la làpida. Han presentat una nova proposta. L’alcalde la llegeix i
demana als regidor la seva opinió. Els regidors presents hi estan d’acord.
3- Ampliació del local social del Baell. Es necessita un projecte. El tècnic municipal
ha presentat un pressupost del seu cost. L’alcalde repassa el pressupost i demana al
regidors la seva opinió. Els regidors presents hi estan d’acord
4- Exposició de la Diputació. S’ha demanat si volem acollir una exposició. Tots els
regidors i estan d’acord.
5- Contracte TVR. S’ha ofert un contracte per sortir al programa d’entrevistes “de vall
a vall”, al programa “anem de festa”, 30 espots de promoció turística i la cavalcada
de reis. L’interventor assenyala que amb la regulació actual de la contractació del
sector públic el contracte no pot tenir durada superior a un any. Tots els regidors hi
voten a favor.
6- Subministrament electricitat al municipi. Tenim el resultat de l’estudi de la
Diputació de Girona sobre les ofertes de les empreses subministradores
d’electricitat. L’empresa més econòmica és NEXUS. Tots els regidors presents
estan d’acord en adjudicar a aquella empresa.
7- Millores a la Cubil. S’han proposat, des del CEINR, dues actuacions. D’una banda,
recuperació de pastures, i d’altra banda, millora de la fauna de repinyaires. Els
membres presents acorden dur a terme, únicament, l’actuació de recuperació de
zona de pastures a matarasa.

11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

