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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 6/2010
Caràcter: Ordinària
Dia: 28 de juny de 2010
Inici: 18:00h.
Acabament: 20:45h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Joan Dordas i Riu
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix 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 d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte de la liquidació del pressupost de 2009.
Aprovació inicial del pla d’emergències TRANSCAT i NEUCAT.
Encàrrec de redacció del projecte d’ampliació de la plaça de l’ajuntament a
l’arquitecte municipal
7. Proposta de festes locals pel 2011.
8. Gestió municipal
9. Precs, preguntes i mocions
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La sessió s’inicia amb la presència de l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix i els
regidors Sr. Simon Rovira i Puig, Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer i Sr. Joan Dordas i
Riu. El regidor Sr. Jordi Baeta i Galceran s’incorpora finalitzat el punt número 2 de l’ordre
del dia.
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 5 de la sessió anterior.
La regidora Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer exposa que, al punt 3.4, al paràgraf tercer,
on es recull la seva intervenció, va fer referència a la finca de Can Gorra i no de Can Costa
tal i com reflexa l’acta.
S’acorda, per majoria absoluta, rectificar l’acta i proposar-ne la seva nova aprovació en la
propera sessió plenària que es celebri.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
1.

Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per un import de 19.812,-€ amb
destí a una part del finançament de l’obra Ampliació del magatzem de Campelles i
aprovació de la memòria valorada redactada pel tècnic municipal per valor de
54.307,07 €.

2.

Sol·licitud de subvenció per a l’adquisició d’un vehicle polivalent al Departament
de Governació i Administracions públiques per valor de 61.034,49 €.

3.

Aprovar els pagaments de la remuneració per l’assistència a plens dels càrrecs
electes des del juny a desembre del 2008 per un import brut de 36.82€.
Aprovar la remuneració i els pagaments amb efectes retroactius a l’1 de gener de
2009 fins al desembre de l’exercici 2009 per l’assistència a plens dels
càrrecs
electes per un import brut de 37.59€.
Aprovar la remuneració i els pagaments des del mes de gener fins al mes
d’abril de l’exercici 2010 per l’assistència a plens dels càrrecs electes per un
import brut de 38.38 €.

Votació
El ple acorda, per unanimitat dels presents, que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, ratificar tots els decrets.
Intervencions
Sobre el punt 1:
- La regidora Núria Martí demana quina actuació es desenvolupa.
L’alcalde respon que essent necessari ampliar el magatzem s’aprofita la subvenció.
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Sobre el punt 2:
- L’alcalde explica que s’ha demanat per dues vies. Tant per PUOSC com per
Governació
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
1.

Aprovació de la memòria i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per
valor de 29.368 €, amb destí a la Reparació de la coberta de l’Ajuntament de
Campelles.

2.

Aprovació inicial d’un projecte d’urbanització el qual s’executa sobre una part del
carrer Pirineus.

3.

Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient per l’actuació de reserva
de preus extra-fusters (conservació de la biodiversitat) per valor de 7.622,80,. €.

4.

Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient per l’actuació de
recuperació de pastures a la Cubil, per valor de 6.018,- €.

5.

Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient per l’actuació de neteja
de marges i camins per valor de 2.179,46 €.

6.

Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient per l’actuació de
l’actualització de la senyalització de divisió per rodals, per valor de 1.433,70€.

7.

Atorgament de llicència de primera ocupació de l’habitatge situat a Can Blanch
d’El Baell, i aprovació de la liquidació de les taxes per valor de 60 €.

8.

Atorgament de llicència d’obres a la finca coneguda com Cal Sanvisens situada al
carrer Major i aprovació de la liquidació de les taxes per valor de 148.30 €.

9.

Atorgament d’una pròrroga de la llicència d’obres per el projecte d’edificació d’un
habitatge situada al carrer de Dalt cantonada amb cr de l’Esglèsia.

10.

Aprovació i sol·licitud de subvenció del Pla Local de Joventut i el Projecte Tècnic
Compartit de Joventut, per a l’any 2010-2011.

11.

Sol·licitud de subvenció al Ministerio del Interior, per a les despeses de les nevades
extraordinàries del dia 8 de març de 2010.

12.

Sol·licitud al Pla d’Obres i Serveis, dins l’anualitat 2011, l’import de la redacció
del projecte de les obres d’ampliació de la plaça de l’ajuntament per valor de
27.683,-€.
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13.

Desestimar la sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’unes plaques solars a
l’antiga granja Rull.

14.

Atorgament de la llicència d’obres per refer la part d’un mur de pedra a la finca de
Can Coll de Campelles i aprovació de la liquidació de les taxes per valor de 128.64
€.

15.

Nomenament de clavaria accidental de la Corporació, a la senyora Sandra Porcel i
Cano, per actuar de manera indistinta amb l’interventor actual.

16.

Aprovació de la liquidació corresponent a la cessió d’un nínxol del cementiri per
valor de 480,80€.

17.

Aprovació de la liquidació corresponent a la quota de pastures per l’exercici 2010
per valor de 409.16€.

18.

Autorització de pas al Club Excursionista Ripoll per desenvolupar la vintena edició
de la tradicional Travessa del Ripollès el proper 6 de juny.

19.

Autorització de pas al Club Ciclista Transpyr per tal de desenvolupar la cursa en
forma de BTT no competitiva el proper 20 de juny.

20.

Aprovació de liquidació corresponent a la quota de caça per l’exercici 2010 per
valor de 434.97€.

21.

Atorgament de la llicència d’obres per tal de reparar la coberta i les façanes d’un
cobert a la finca de Cal Villego i aprovació de les taxes per valor de 37€.

El ple en queda assabentat.
Intervencions
- Decret núm. 1:
o L’alcalde explica que hi ha goteres i es posarà una malla i es reforçarà la teulada.
- Decret núm. 2:
o El regidor Jordi Baeta demana si les obres arriben a la meitat del carrer o l’abarquen
tot.
L’alcalde respon que fins a la meitat, que coincideix amb la parcel·la.
- Decret núm. 3:
o La regidora Núria Martí demana quina actuació es durà a terme.
L’alcalde respon que es marquen diversos arbres que s’entén necessari reservar.
o El regidor Joan Dordas demana si s’ha cobrat el que es va executar l’any passat.
La Sra. Núria Larroya respon que s’ha pagat l’any 2008 i que el 2009 encara resta
pendent.
o El regidor Jordi Baeta demana què passarà si els arbres assenyalats es trenquen
conseqüència de la climatologia.
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L’alcalde respon que els arbres assenyalats s’han de conservar i si es trenquen se’n farà
el que pertoqui.
- Decret núm. 4:
o El regidor Jordi Baeta demana si el permís abarca tota la zona.
L’alcalde respon que el permís es va donar per la primera part. Ara es demana la
subvenció per executar la segona part. Finalment, l’alcalde assenyala que es pretén
recuperar el 100%.
El regidor Jordi Baeta demana si la subvenció comporta també l’autorització per dur a
terme l’actuació.
La Sra. Núria Larroya explica que ambdues coses es demanen conjuntament.
o L’alcalde assenyala que si l’Ajuntament vol fer més actuació ho pot fer però, en aquest
cas, n’ha d’assumir el cost.
o El regidor Jordi Baeta demana si els 6.000 euros cobreixen tota l’actuació.
L’alcalde respon que la quantitat cobreix l’actuació.
o El regidor Simon Rovira explica que, en cas de convocar-se més subvencions, si es
podria adequar els voltants de la Cubil, pel cantó solei, cara Montgrony.
L’alcalde explica que cal distingir entre el bosc públic i el patrimonial. El bosc públic
està regulat pel Pla d’explotació del bosc. El bosc patrimonial, com a comaarmada, té
un tractament diferent.
o El regidor Jordi Baeta demana fins on arriba el bosc.
L’alcalde respon que abarca de coll pan fins a la terma que senyala els comunals i el
bosc patrimonial fins a comaarmada.
- Decret núm. 5:
o El regidor Simon Rovira demana si es podran netejar i adequar altres camins.
L’alcalde respon que es duen a terme les actuacions als camins transitats de planoles, el
baell i el bach però que, en tot cas, es pot plantejar.
- Decret núm. 10:
o L’alcalde explica que és una ajuda per festes, activitats, etc, i que es reparteix en dues
anualitat.
o La regidora Núria Martí demana què fa la tècnic de joventut.
L’alcalde explica que prepara activitats, fa participar el jovent, entre d’altres.
- Decret núm. 15:
o L’alcalde explica que ens permet agilitzar els pagaments, entre d’altres, si l’interventor
titular no hi és.
4.

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009.

Vist que en la passada sessió plenària de data 26 d’abril de 2010 es va donar compte de la
liquidació del pressupost Municipal de 2009.
Vist el decret d’alcaldia de data 18 de juny de 2010 es va aprovar el Resultat Pressupostari
amb les correccions realitzades per l’error formal de transcripció de les dades del Resultat
Pressupostari aprovat per Resolució d’alcaldia de data 26 de febrer de 2010, essent els
imports correctes els següents:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI:
DRETS RECONEGUTS NETS..........................................................
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES.......................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................

813.535,26.581.228,65.232.306,61.-

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT..........................
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT......................
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS
LÍQUIDS DE TRESORERIA........................................................
RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS..............................

1.017,14 0,00 63.998,61.0,00.-

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.............

295.288,08.-

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Import
1. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE
L’EXERCICI
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació
definitiva
2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL
DE L’EXERCICI
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries

Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
3. (+) FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE
L’EXERCICI

Import
378.573,
81

285.292,
86
62.883,9
9
0,00
0,00
40.270,1
9
0,00

195.249,
95
115.239,
75
30.034,5
8
0,00
0,00
0,00
49.975,6
2
0,00

758.827,
09

Import

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

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 PER DESPESES
GENERALS (1-2+3-4-5)

930.284,
17

7

Compromisos adquirits i ingressos afectats

814.754,
66

8

ROMANENT DE TRESORERIA LLIURE

115.529,
51

El ple en queda assabentat.
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’EMERGÈNCIES TRANSCAT i NEUCAT
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya disposa al seu
article 47, que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, exerceixen les
funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti
necessària en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del
medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats
públiques;
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència municipal,
els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, qualsevol altre
instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal;
Vist que l’Ajuntament de Campelles té signat un contracte amb el Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la redacció del plans
d’emergència municipals;
Vist el manual d’actuació municipal TRANSCAT redactat pels tècnics del Consorci;
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre
aprovació de les ordenances i reglaments municipals;
El ple, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar inicialment el manual d’actuació municipal TRANSCAT i NEUCAT de
l’Ajuntament de Campelles.
2. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de 30 dies al BOP de la província de
Girona.
3. En cas que no es presentin al·legacions quedaran aprovats definitivament sense
necessitat de prendre cap altre acord i comunicar-ho al Consorci per a la Protecció i la

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès i al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya juntament amb tres exemplars dels Plans aprovats.
6. ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT A L’ARQUITECTE MUNICIPAL
L’Ajuntament de Campelles té inclòs al PUOSC el projecte de remodelació o ampliació de
la plaça de l’Ajuntament, el qual ha estat aturat per la tramitació del POUP de la Vall de
Ribes.
Atès que el PUOSC ha concedit una pròrroga per a la seva adjudicació, i que aquesta
finalitza el proper mes de setembre de 2010.
Vist que prèviament a l’execució material d’una obra és necessari redactar i aprovar el
corresponent projecte d’obres, el qual ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació
competent per a l’adjudicació de l’obra, d’acord amb l’article 105 de la Llei de contractes
del sector públic.
El projecte pot ser redactat pels serveis tècnics municipals o encarregat per concurs públic
a tercers.
Atès que, a les dates en les que ens trobem, la convocatòria d’un concurs públic impediria
complir amb els terminis d’adjudicació de l’obra previstos pel PUOSC i vist que
l’arquitecte municipal està capacitat per dur a terme la redacció del projecte i que en
mereix la màxima confiança, sembla que, amb l’objectiu de poder complir els terminis del
PUOSC, el més òptim és encarregar a l’arquitecte municipal la redacció d’aquest projecte.
Atès que el pressupost previst per a l’execució de l’obra, que és de 425.719,50 euros (IVA
inclòs), supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, l’òrgan competent
per adjudicar l’obra és el ple i, per tant, també ho és per aprovar el corresponent projecte
d’obres.
Vist que ens sessions plenàries anteriors s’havia debatut la oportunitat de dur a terme un
concurs públic.
El ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Encarregar a l’arquitecte municipal la redacció del projecte d’ampliació de la
plaça de l’Ajuntament.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.
Intervencions
o L’alcalde explica que en un ple anterior es va quedar que es faria un concurs públic per
elaborar i escollir el projecte. No obstant, s’ha parlat amb el secretari i ha assenyalat
que, a les dates en les que ens trobem, si fem un concurs públic pel projecte d’obres no
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complirem els terminis assenyalats en la pròrroga del PUOSC. Assenyala que s’ha
d’adjudicar l’obra a finals de setembre. També explica que n’ha parlat amb el tècnic
municipal i que se l’hi ha demanat si està capacitat per dur-ho a terme i si està
interessat en fer-ho. L’alcalde explica que el tècnic hi està interessat.
Altrament, l’alcalde explica que, en relació a l’ampliació del magatzem, potser seria
possible ubicar-ho en uns baixos sota l’ampliació de la plaça de l’Ajuntament.
El regidor Joan Dordas assenyala que, per la rellevància que té l’obra de la plaça, no
sembla molt correcte fer el projecte a correcuita i demana si els terrenys són de
l’Ajuntament.
L’alcalde respon que s’han cedit la major part dels terrenys a través de conveni
urbanístic i que falta l’acord amb un propietari per poder disposar de tots els terrenys.
Explica que ha parlat amb el propietari i que està valorant el seu terreny però que està
disposat a vendre’l a l’Ajuntament.
El regidor Jordi Baeta explica que està d’acord amb què ho faci el tècnic municipal
però assenyala que potser seria interessant buscar alguna fòrmula de control de l’obra
per part d’un tercer, ja que si ho desenvolupa tot el tècnic municipal falta una figura
neutra, per part de l’Ajuntament, que en controli el seu desenvolupament.
L’alcalde explica que si es considera el concurs públic, s’adjudica a un participant i a
un preu. Si ho fa el tècnic municipal es pot negociar el cost.
El regidor Joan Dordas assenyala que, si es factura d’acord als barems del col·legi, no
hi ha negociació i demana com s’executa el PUOSC.
L’alcalde respon que s’executa per anualitats.
El regidor Joan Dordas demana si hi ha alguna idea pel projecte.
L’alcalde respon que no però que no ens podem adormir.
El regidor Jordi Baeta demana que es tanqui la relació entre redacció, direcció d’obres i
recepció per l’Ajuntament per un motiu de garantia municipal.
El regidor Joan Dordas demana si Cal Cavilán està afectada pel nou POUP.
L’alcalde respon que mentre no es facin obres de remodelació es mantindrà però si es
volen fer cal respectar el planejament.

7. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2011.
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball a proposta dels
municipis respectius.
Vist que segons l’Article 1 de l’Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig s’ordena que seran
festes laborals a Catalunya durant l’any 2011 les festes entre les quals es troba el 13 de juny
(dilluns de Pascua Granada).
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple és l’organ
competent per adoptar aquest acord. Els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge
ni coincidir amb cap dels festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig.
El ple, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Escollir, com a dates de festes locals pel 2011, els dies 14 de juny i 11 de
novembre.
SEGON. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
8. GESTIÓ MUNICIPAL
1. L’alcalde explica que s’ha demanat per fer una aportació municipal al grup de nens de
Ribes de Freser que duu a terme ballets. Demana als regidors si es duu a terme
l’aportació, i es decideix, per unanimitat, concedir 150 euros.
2. L’alcalde explica que la Diputació de Girona està enviant informació sobre els seus
serveis d’assessorament jurídic, econòmic, servei de recaptació, etc. Explica que
l’Ajuntament treballa amb els serveis del Consell Comarcal i del Consorci de
Recaptació i que ja donen els servei necessari.
3. L’alcalde explica que, per les vacances de l’administrativa, es buscarà substituir-la i
que es demanarà a la seva substituta en altres ocasions, amb caràcter preferent, si li
interessa.
El regidor Jordi Baeta demana si la substituta funciona.
L’alcalde assenyala que sí.
4. La Sra. Núria Larroya explica que vindrà al municipi la “Televan” de Televall. És una
furgoneta que visita els pobles oferint formació de caràcter informàtic.
5. L’alcalde explica que s’ha rebut una carta de Medi Ambient on s’assenyala que les
barbacoes no reuneixen les condicions legals i que cal adequar-les.
6. L’alcalde explica que s’ha ofert l’exposició de fotografies de la Diputació.
7. L’alcalde explica que Germans Marty SA ha demanat si l’Ajuntament té terra
disponible. S’ha proposta que en tenim a la zona del magatzem. A canvi, explica,
adequaran la zona.
El regidor Simon Rovira assenyala que es podria treure la terra de la zona del camí de
sota el cementiri si els propietaris hi estan d’acord, i així s’arreglaria el camí.
9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
El regidor Simon Rovira demana si es pot col·locar algun agafador al contenidor de brossa
de Cal Rum perquè no es mogui, i que l’hi consta que n’hi ha varis d’espatllats.
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

