AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ANY2009
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.: 6/2009
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de juny de 2009
Inici: 18:30 hores
Acabament: 21:20 hores
Lloc: Sala de Sessions
Assistents
Alcalde president
Regidors

Excusa

Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sr. Jordi Baeta i Galcerán

Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel SAT del
Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles.
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 els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 4 i 5.
El Ple aprova ambdues actes per unanimitat.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

9/04/09

2

4/05/09

3

2/06/09

4

29/05/09

5

3/06/09

6

8/06/09

Aprovació certificació número 3 de Dipòsit d’aigua del
Baell, per import de 40.168,28 €.
Aprovació certificació número 4 de Dipòsit d’aigua del
Baell, per import de 38.155,48 €.
Sol·licitud de subvenció de nevades 2009-2010 de la
Generalitat per un import 5.521,60 €.
Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de la Gestió Forestal
Sostenible per l’any 2009.
Aprovació certificació número 5 de Dipòsit d’aigua del
Baell, per import de 40.085,14 €.
Nomenament de representants junta de pastures 2009-2010.
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L’alcalde explica el contingut dels Decrets al regidors.
Respecte les certificacions del Dipòsit d’aigua del Baell comenta que és el tràmit
d’aprovació de la certificació emesa pel tècnic director de l’obra.
Respecte la sol·licitud de subvenció de nevades, l’alcalde explica que s’ha presentat
informe de previsió d’acord amb el que s’ha justificat aquest any i que és superior al de
l’any passat.
Respecte la sol·licitud de subvenció de Gestió Forestal Sostenible, el regidor Sr. Joan
Dordas, pregunta quin abast té la subvenció.
L’alcalde respon que abarcarà la neteja de l’arbrat.
Finalitzades les intervencions el Ple ratifica els decrets per unanimitat.
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
27/04/09

2

27/04/09

3

27/04/09

4

27/04/09

5

27/04/09

6

29/04/09

7

4/05/069

8

7/05/09

9

7/05/09

10

11/05/09

11

12/05/09

Assumpte
Llicència d’obres al Sr. Lluís Cutrina en representació de
Sr.Joan Condins per pavimentació accés al garatge .
Import de la taxa 48,20 €
Llicència d’obres al Sr. Lluís Cutrina en representació de
Sra.Lola Badia per arranjament façana i teulada . Import
de la taxa 40.40 €
Llicència d’obres al Sr. Lluís Cutrina en representació de
Sr. Eduard Marcillas per arranjament teulada . Import de
la taxa 208,80 €
Llicència d’obres al Sr. Lluís Cutrina en representació de
Sr. Manuel Ojeda per arranjament façana. Import de la
taxa 156,00€
Sol·licitud llicència d’activitat apícola al Sr. Jordi Simó
Perramon.
Llicència d’obres al Sr. Josep Salamó per arranjament
teulada. Import de la taxa 156,00€
Notificació de compromís de realització de l’actuació
d’Ordenació ambiental de la il·luminació exterior al barri
del Baell.
Notificació al Sr. Pere Guillamet Teixidor de l’aprovació
inicial del POUP de la Vall de Ribes.
Tramesa de l’expedient administratiu al Jutjat
Contenciós Administratiu número 146/2009.
Pagament bestreta de 200 € Eric Lucas a compte del mes
de maig.
Llicència d’obres al Sr. Lluís Cutrina en representació de
Sra.Josefa Viala per l’arranjament del teulat. Import de la
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taxa 184,80 €
12

12/05/09

13

21/05/09

14

25/05/09

15

25/05/09

16

9/06/09

17

9/06/09

Actualització de la llicència de ramaderia extensiva del
Sr. Joan Santjaume
Contractació de dos treballadors (Srs. Eric Lucas i Joan
Martinez) per les obres del FEIL “Adequació i
condicionament del clavegueram del Passeig de les
Basses”
Sol·licitud de 2 plans d’ocupació per els projectes
“Protecció i manteniment de zones naturals i
periurbanes” i “Desenvolupament cultural, accions
socials i serveis d’accés a internet”
Nomenament de procuradors, contenciós
número
146/2009.
Sol·licitud unificació en un sol rebut de taxa
d’escombraries i cànon d’aigua Sr. Antoni Arqués Martí
Correcció d’error liquidació taxa d’aigua de la Sra. Núria
Martí.

L’alcalde explica el contingut dels Decrets per informar-me als regidors.
El Ple en queda assabentat.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL BAELL.
L’Ajuntament de Campelles té per objectiu millorar la xarxa d’abastament d’aigua del
Baell. L’actuació consisteix en renovar i millorar part de l’actual xarxa de distribució,
bàsicament el tram que transcorre dins el nucli urbà, a través de la carretera d’accés al
nucli del Baell, per assegurar el seu correcte funcionament i per a una previsió d’un futur
creixement del nucli, als efectes de prestar un servei bàsic adequat i, a més, de poder
disposar d’una reserva d’aigua per actuar en cas d’incendi en les edificacions del nucli i a
les àrees forestals colindants.
L’Ajuntament de Campelles té inclosa l’obra “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable al Baell” a l’anualitat 2010 del PUOSC.
La normativa del PUOSC exigeix trametre al Departament de Governació els projectes
tècnics de les obres que subvenciona.
El mes de febrer de 2008, l’enginyer tècnic del Consell Comarcal del Ripollès, el Sr. Jordi
Valldaura i Pous, va redactar, per encàrrec de l’Ajuntament de Campelles, el projecte
tècnic corresponent, als efectes de demanar-ne la subvenció de l’obra al PUOSC.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
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PRIMER. Aprovar inicialment el projecte “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable al Baell”.
SEGON. Publicar l’aprovació inicial al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament als efectes de sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies. En cas
que durant aquest període no es formulin al·legacions, el projecte quedarà aprovat
definitivament, publicant-ne l’aprovació definitiva al BOP de Girona, al DOGC, i al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions
Públiques.
El Ple adopta les propostes per unanimitat.
5. AÏLLAMENT
L’AJUNTAMENT.

DE

LES

DEPENDÈNCIES

DE

SECRETARIA

DE

Atès que la sala habilitada com a Dispensari municipal s’ha traslladat a la primera planta
de l’edifici de l’Ajuntament i que, en aquesta mateixa planta, s’ubiquen les dependències
administratives del Consistori.
Vist que els veïns que esperen el torn de visita amb el metge ho fan a les mateixes
dependències administratives, resulta impossible mantenir un ambient adequat de treball
en aquestes dependències.
Per aquest motiu es creu adequat aïllar amb tancaments de fusta i vidre les dependències
administratives de l’Ajuntament.
Vist que s’ha demanat pressupost a Fusteria Navio SL per efectuar-ne les obres
d’aïllament i que aquest ascendeix a 1.943,15 euros.
Es proposa al Ple:
PRIMER. Acordar dur a terme l’actuació d’aïllament de les dependències administratives,
als efectes de crear un ambient de treball adequat.
SEGON. Acordar l’execució de les obres amb l’empresa Fusteria Navio SL.
El Ple adopta l’acord per unanimitat.
6. AMPLIACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DELS EDIFICIS MUNICIPALS: LES
ESCOLES I EL LOCAL SOCIAL DEL BAELL.
L’edifici de les Escoles i el local social del Baell no compten amb una assegurança de
responsabilitat que cobreixin danys que puguin ocórrer per l’ús d’aquestes instal·lacions
municipals.

Tel i fax 972 727 273 – NIF P1704100E - Pl. Ajuntament s/n - 17534 Campelles

4

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

L’Ajuntament ha demanat a la companyia MAPFRE un pressupost per a ampliar la
pòlissa de cobertura de responsabilitat civil als efectes d’incloure-hi els edificis
anteriorment esmentats.
Actualment, la quota anual ascendeix a 755,82 euros. La nova quota ascendiria a 1.076
euros, vidres inclusos, o 918 euros, sense vidres.
Es proposa al Ple:
PRIMER. Acordar l’ampliació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
incloure-hi l’edifici de les Escoles i el local social del Baell.
SEGON. Escollir la modalitat de la pòlissa, als efectes d’escollir-ne la cobertura o no dels
vidres.
El ple acorda que la pòlissa inclogui la cobertura dels vidres.
El Ple adopta la proposta per unanimitat.
7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A
LA CAMPANYA PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL ANY 2009.
El passat mes de març de 2009 es va demanar a la Diputació de Girona la subvenció per a
actuacions en matèria forestal per a l’any 2009.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar el passat 2 de juny de 2009 les
subvencions de la campanya “suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció
d’incendis forestals 2009”.
L’Ajuntament de Campelles té aprovades les subvencions següents:
1. Desbrossament mecànic de marges per valor de 1.273,74 euros.
2. Recerca de fites límit de la forest: 975, 38 euros.
Ambdues subvencions corresponen al 80% de les despeses que l’Ajuntament té previstes
dur a terme en aquestes matèries durant el 2009 i que ascendeixen a 1.592,17 euros pel
desbrossament i 1.219,23 euros per la recerca de fites, segons la memòria presentada per
l’enginyer de forests, el Sr. Esteve Pous, a març de 2009.
Es proposa al Ple:
PRIMER. Acordar l’acceptació de les dues subvencions.
SEGON. Notificar l’acord a la Diputació de Girona.
El regidor, Sr.Joan Dordas, pregunta quin és el contingut del desbrossament mecànic de
marges.
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L’alcalde respon que avarca els marges dels camins del municipi.
8. RETRIBUCIÓ PER DEDICACIÓ DE L’ALCALDE.
Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 7 d’abril, de Bases de Règim Local estableix
que els membres de les Corporacions locals hauran de percebre retribucions per a
l’exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una
compensació econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de
la Corporació en la quantia establerta pel Ple de l’Ajuntament.
Atès que l’article 166.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els membres de
les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs tant si
ho fan en règim de dedicació exclusiva, com parcial i que, en ambdós casos, han de ser
donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
Atès que els apartats 2 i 3 de l’article 166 disposen que els membres de les corporacions
locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que acordi el ple de la
corporació i que aquestes indemnitzacions s’han de consignar en els pressupostos.
Vist l’Acord de Ple de data 30 de juny de 2008, mitjançant el qual es va establir la
dedicació completa de l’Alcaldia amb efectes de l’1 de juliol de 2008 i donar-ho d’alta a
la Seguretat Social
De conformitat amb allò que disposen l’article 75 de la Llei 7/1985 i l’article 166 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, es proposa al ple l’adopció d’aquest acord:
Primer. Aprovar la retribució bruta anual per de dedicació en l’exercici del càrrec
d’Alcalde de Campelles amb un import global de 14.654,22 euros, amb data d’efectes 1
de gener de 2009
El Ple adopta la proposta per unanimitat.
9. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008.
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de
2008, aprovada per Resolució de data 20 de maig de 2009, 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.......................................

468.997,51.361.699,56.-
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RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................

107.297,95.-

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

90.000,00 0,00 0,00.0,00.17.297,95.-

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Import

1. (+)

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

2. (-)

Import

Import

106.331,21
51.341,74

De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats

50.608,13

D’operacions comercials

0,00

De Recursos d’Altres Ens Públics

0,00

D’altres operacions no pressupostàries

4.381,34

Menys = Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI

102.980,25

De pressupost de despeses. Exercici corrent

20.894,81

De pressupost de despeses. Pressupostos tancats

35.329,62

De pressupost d’ingressos

0,00

D’operacions comercials

0,00

De Recursos d’Altres Ens Públics

0,00

D’altres operacions no pressupostàries

46.755,82

Menys = Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00

3. (+)

FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI

740.814,75

4.

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA

81.506,61

5.

Saldos de dubtós cobrament

58.776,46

6.

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1-2+34-5)

603.882,62

El regidor, Sr. Joan Dordas, assenyala que durant l’any es tenen poques reunions per
parlar dels aspectes econòmics i que seria positiu parlar-ne, per exemple cada tres mesos,
als efectes que, alhora d’aprovar la gestió econòmica, no vinguin tots els números de cop.
L’alcalde entén que la proposta és positiva i que s’hauria de muntar un programa de
seguiment. Una reunió cada tres mesos sembla encertat.
El Ple queda assabentat de la liquidació del pressupost de 2008.
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10. APROVACIÓ APORTACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DEL BAELL
Atès que l’Ajuntament de Campelles realitza una aportació anual a la Comissió de Festes
del Baell.
Vista la factura núm. 38/08 de data 24 d’agost de 2008 de l’empresa AMADEU & CIA,
de 1.044,00 euros, que va ser abonada per la Comissió de Festes del Baell, factura que
havia de ser abonada per l’Ajuntament de Campelles.
Atès que hi ha consignació pressupostaria a la partida 2009.1.451.48901 APORTACIÓ
COMISSIÓ DE FESTES
Es proposa al Ple examinar, debatre i, si s’escau, aprovar l’import de 1.500,00 euros per
la subvenció a la Comissió de Festes del Baell.
El Ple adopta la proposta per unanimitat.
11. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE LES OBRES DE
CAPTACIÓ I DIPÒST D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DEL BAELL I
APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL DE L’OBRA.
Vista la certificació d’obra núm. 6 de l’obra “captació i dipòsit d’aigua potable al nucli
del Baell”, lliurada per l’empresa ROCA I COMA SL i redactada pel tècnic director de
l’obra Sr. Jordi Valldaura i Pous, de data 1 de juny de 2009, per un import de 46.802,13
€.
Vist l'informe d’intervenció, conforme hi ha consignació pressupostària a la partida
2009.1.432.60102 del pressupost de despeses;
Vist que en data 23 de juny de 2009 el Sr. Jordi Valldaura i Pous ha signat el certificat
final de l’obra donant-hi la seva conformitat.
Es proposa al Ple, l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 6 per un import de 46.802,13 € en concepte de
l’obra anomenada captació i dipòsit d’aigua potable al nucli del Baell, la qual serà
satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. Aprovar el certificat final de la direcció facultativa de l’obra signat pel Sr. Jordi
Valldaura i Pous, director de l’obra.
3. Trametre la certificació i l’aprovació final de l’obra, per triplicat exemplar, als
serveis territorials a Girona del Departament de Política Territorial i Obres
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Públiques, juntament amb el certificat d’aquest acord, en compliment d’allò que
estableixen les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
4. Autoritzar l’endós en favor de l’entitat Banc de Sabadell SA.
5. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i a Intervenció i
Tresoreria, a l’efecte corresponent.
El Ple adopta les propostes per unanimitat.
12. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
1. Vacances
•

Vacances secretària.

Vacances disfrutades
Vacances per disfrutar

•

2 i 5 de gener
9 d’abril
3 a 14 d’agost (ambdós inclosos)
7 i 8 de setembre
18 a 25 de setembre (ambdós inclosos)
13 d’octubre

Vacances agutzil.

Vacances per disfrutar

Demana, segons es celebri la festa del bolet,
Proposta 1: 1 a 19 d’octubre
Proposta 2: 5 a 21 d’octubre
28 a 12 de gener

El Ple debat l’assumpte i acorda adoptar les dues propostes.
2. Sol·licitud de compra de nínxol.
El Sr. Jorge Domingo i Gimeno sol·licita la compra d’un nínxol al cementiri municipal de
Campelles.
El Ple debat sobre el preu de venda. S’acorda que el preu de venda serà el preu de venda
de l’últim nínxol incrementat amb l’IPC fins l’any actual.
3. Memòria de les intervencions dels serveis socials del Consell Comarcal al
municipi a l’any 2008
El Consell Comarcal ha fet a mans d’aquest Ajuntament la memòria de l’assistent social
al municipi de Campelles als efectes que la Corporació en tingui coneixement.
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El Ple en queda assabentat.
4. Problemes varis a la plaça de Cal Fuster:
• Arbre que dificulta la recollida d’escombraries .
• Contenidor d’escombraries de la plaça de Cal Fuster.
• Jardineres a la vorera del Sr. Mestre Llecha.
Respecte els arbres s’ha fet saber a tots els veïns, amb notes informatives, que no poden
sobresortir dels límits de les seves finques.
El Ple acorda actuar al respecte per fer complir aquesta obligació, vist que el seu escàs
compliment.
5. Millores a l’ascensor amb la col·locació d’una barana de protecció.
El Ple en queda assabentat.
6. Formigonat del carrer Serrat de la Creu
Contractista
Vicamp
Joprada
Cutrina
Llovet

Import
12.533,08
14.685,00
15.150,00
15.923,00

Import+IVA
14.538,37
17.034,60
17.574,00
18.470,68

Per m façana
65,28
73,43
75,75
79,62

Íd. + IVA
75,72
85,17
87,87
92,35

Inici
01/09/09
01/07/09
15/07/09
29/06/09

Els contractistes son del Ripollès, i han d'arribar un parell de pressupostos d'empreses de
l'àrea de Barcelona per comprovar que els preus són de mercat.
L’alcalde proposa, i el Ple acorda, que els serveis tècnics informin sobre la proposta i que
es posi en contacte amb l’interessat.
Així mateix, s’acorda comunicar aquest acord a l’interessat.
7. Subhasta extraordinària : J.M. Bautista
Preu tona : 14 €/tona
Total extracció fusta realitzada: 1.210,85 tones aproximadament
Total ingressos efectuats: 16.800 €
El Ple en queda assabentat.
8. Serveis Tècnic Municipal.
L’alcalde explica que el tècnic, Sr. Jaume Sadurní, es jubila i que cal buscar un nou
tècnic.
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L’alcalde proposa el Sr. Albert Sans, del qual té referències, i proposa preparar una reunió
amb el Sr. Sans per proposar-li assumir els serveis tècnics.
El Ple acorda la proposta de l’alcalde per unanimitat.
14. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
El regidor, Sr. Joan Dordas, assenyala que algunes parts del mur de l’antic cementiri de
l’esglèsia cauen i, que si és responsabilitat de l’ajuntament.
L’alcalde respon que es faran les comprovacions corresponents i s’actuarà al respecte.
El regidor, Sr. Joan Dordas, demana si a Angelats, que si fan obres, tenen llicència.
L’alcalde respon que se’ls ha requerit que demanin la llicència i s’han compromès a
demanar-la.
El regidor, Sr. Joan Dordas, demana com està el tema de Can Gorra.
L’alcalde respon que està en via judicial on s’està discutint sobre l’import definitiu que ha
d’abonar l’ajuntament.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, a les 21:20 hores, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

Tel i fax 972 727 273 – NIF P1704100E - Pl. Ajuntament s/n - 17534 Campelles
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AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

NÚRIA LARROYA i MARTÍ, secretària delegada pel SAT del Consell Comarcal
del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles,

CERTIFICO que el Ple de la Corporació ha adoptat en la seva sessió plenària de 29
de juny de 2009, entre d’altres, els següents acords:
“...”
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 6 per un import de 46.802,13 € en concepte de
l’obra anomenada captació i dipòsit d’aigua potable al nucli del Baell, la qual serà
satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. Aprovar el certificat final de la direcció facultativa de l’obra signat pel Sr. Jordi
Valldaura i Pous, director de l’obra.
3. Trametre la certificació i l’aprovació final de l’obra, per triplicat exemplar, als
serveis territorials a Girona del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, juntament amb el certificat d’aquest acord, en compliment d’allò que
estableixen les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
“...”
Emeto el present certificat als efectes oportuns,

Vist-i-plau,

Núria Larroya i Martí
Secretària delegada

L’alcalde
Manel Palau i Guix

Campelles, 29 de juny de 2009
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