AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
NIF : P1704100E

ACTA NÚM. 6/13
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2013
Inici: 18:00
Acabament: 19:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament 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 de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis del XALOC (Diputació de
Girona.

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 funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
delegada permanent pel Servei d’Assistència a Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).
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:
SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CAMPELLES
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària prevista pel 27-12-2013
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte i ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària
Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a 30-09-2013
Aprovació de l’ordenança reguladora dels serveis d’administració electrònica
Aprovació del plec de prescripcions tècnic -facultatives especials per a l’execució
d’aprofitament de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat municipal a la
comarca del Ripollès
8. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci pels Espais d’Interès Natural del
Ripollès (CEINR)
9. Donar compte de la tramesa de dades de retribucions al MHAP, aplicatiu ISPA
10. Modificació d’estatuts consorci Localret
11. Mocions:
11.1. Donar suport a les mocions de l’Ajuntament de Ripoll i la l’ACM sobre la nova
proposta de llei de demarcació i planta judicial efectuada pel Ministeri de
Justícia
11.2. Proposta d’acord d’adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament
als partits judicials de Catalunya
11.3. Donar suport a la moció del consell Comarcal del Ripollès de reclamació
d’inversions al Ripollès
12. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària prevista pel 27-12-2013
Amb motiu de les Festes de Nadal, i com cada any, es proposa al Ple l’avançament, al
dia d’avui 20-12-2013, de la sessió ordinària prevista pel darrer divendres de mes dia
27.

La proposta s’aprova per unanimitat
2.Aprovació de l’acta anterior.
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 5, corresponent a la sessió ordinària de 25-102013
3. Decrets d’Alcaldia
3.1. Donar compte dels Decret d’Alcaldia
Es dona compte al Ple de les resolucions d’Alcaldia dictades des de la darrera sessió
plenària següent:
Núm
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data

Matèria

25-10
29-10
28-10
31-10
14-11
14-11
15-11
27-11
25-11

Nova Llicència d’obres Andreu Riera
Sol·licitud de pròrroga del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
Llicència d’obres de Jordi Simon
Denegació de llicència d’obres a Telefònica de España
Llicència d’obres de Marià Rull
Llicència de primera ocupació germanes Relat
Compensació de deute de taxes de la llicencia d’Andreu Riera
Sol·licitud d’alta al Consorci AOC, pel servei de factura electrònica
Encàrrec al XALOC dels assistència i suport compta ble- modalitat ASP

El Ple en queda assabentat
3.2. Ratificar Decrets d’Alcaldia
3.2.1. Vista la resolució d’Alcaldia que es transcriu següent:
“...”
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I SUPORT
COMPTABLE – MODALITAT ASP
Les instruccions de comptabilitat per l’administració local aprovades pel Ministeri d’Economia i
Hisenda afecten de forma substancial la tasca comptable que han de dur a terme els
ajuntaments.
Amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per realitzar aquesta
tasca, l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona ha aprovat un pla d’assistència
comptable que recull els serveis a prestar en aquest àmbit, a l’empara de les funcions
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de
menor capacitat econòmica i de gestió, pròpia de les Diputacions, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’Ajuntament de CAMPELLES està interessat en utilitzar els serveis que ofereix XALOC en
l’àmbit de l’assistència i el suport comptable.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, previst a
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
exigeixen la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat,
RESOLC:
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Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la
Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable de l’Ajuntament de Campelles,
que inclou la utilització, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a les quals
l’Ajuntament tindrà accés, i de les activitats complementàries o derivades que expressament
es detallin en el conveni a subscriure.
Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que s’efectua a favor de l’organisme
autònom XALOC són els que consten a la clàusula tercera del conveni tipus transcrit a l’annex.
Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la Xarxa Local de Municipis Gironins
de la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord.
“...”
Es proposa al Ple la seva ratificació
La proposta s’aprova per unanimitat
3.2.2. Vista la resolució d’Alcaldia que es transcriu següent:
“...”
Resolució d’Alcaldia
Atès que l'objectiu del servei de factura electrònica (eFACT) és posar a disposició de les
administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part
dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi
de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l'impuls i a la difusió de
l'ús de la factura electrònica a Catalunya;
Vist que l'eFACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en
els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents
plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors ni a
receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica;
Atès que una factura electrònica és un document electrònic que:
 Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a
través de mitjans electrònics
 Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la
integritat i el no repudi
 És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors
A més,
 La llei obliga a conservar la factura electrònica juntament amb la signatura electrònica i el
certificat digital durant el seu període de prescripció.
Vist que entre els avantatges que suposa l'eFACT destaquen:
Per a les administracions públiques :
 Reducció dels temps de tramitació interna en cada administració.
 Les administracions podran anticipar els seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de
pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en el que
s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments.
 Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
 Estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les
factures en paper.
Per als proveïdors:
 Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades
originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual)
 Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un
termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.



Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures
i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
 Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la
factura en paper.
Atès que el servei es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes i
actualment hi ha 208 ens que fan servir l'e.FACT;
Per tot això,
Resolc:
1. Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d'alta al Servei.
2. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part
del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
3. Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal
a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
L’alcalde. Campelles, 27 de novembre de 2013
“...”
Es proposa al Ple la seva ratificació
La proposta s’aprova per unanimitat
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolució d’alcaldia
des de la darrera sessió plenària:
Relació
Relació
Relació
Relació

26/2013:
28/2013:
29/2013:
30/2013:

factures
factures
factures
factures

de
de
de
de

la
la
la
la

288
321
330
352

a
a
a
a

la
la
la
la

320
329
351
366

per
per
per
per

import
import
import
import

de
de
de
de

3.888,20 €
5.721,22 €
18.582,07 €
6.654,53 €

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte estat execució pressupostària, tercer trimestre 2013
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola,
essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,7%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute
públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i
tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva
aprovació i seguiment.
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Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre
el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució
del segon trimestre del pressupost de 2013.
Per part de la Intervenció es dóna compte de la tramesa en data 29-10-2013 al MINHAP de
l’estat d’execució pressupostària corresponent al tercer trimestre 2013, quin detall per capítols
és el següent:
Classificació econòmica:
Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

INGRESOS

Previsiones
iniciales

Estimación
Previsiones
definitivas al final
de ejercicio (1)

Derechos
Reconocidos
Netos (2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación
Líquida (2)

Estimación
Derechos
Reconocidos
Netos a 31-122013

1

Impuestos
directos

71.916,00

71.916,00

72.295,58

55.938,15

4.146,74

71.916,00

2

Impuestos
indirectos

2.400,00

2.400,00

2.812,37

2.812,37

0,00

2.400,00

3

Tasas y otros
ingresos

35.011,00

41.521,19

50.362,11

41.972,20

663,05

41.521,19

4

Transferencias
corrientes

78.818,28

78.818,28

57.344,36

48.962,04

0,00

78.818,28

5

Ingresos
patrimoniales

31.778,00

31.778,00

14.121,18

14.121,08

19.228,88

31.778,00

0,00

0,00

131.961,87

131.961,87

0,00

131.961,87

19.812,00

19.812,00

12.497,52

0,00

0,00

19.812,00

0,00

579.401,41

0,00

0,00

0,00

0,00

239.735,28

825.646,88

341.394,99

295.767,71

24.038,67

378.207,34

Enajenación
6 de inversiones
reales
Transferencias
7
de capital
8

Activos
financieros

9

Pasivos
financieros

Total Ingresos

Ejercicios
cerrados

Ejercicio Corriente

GASTOS

1

Gastos de
personal

Gastos en
bienes
corrientes y
servicios
Gastos
3
financieros
2

4

Transferencias
corrientes

Fondo de
contingencia y
Otros
imprevistos
Inversiones
6
reales

Estimación
Previsiones
Créditos iniciales
definitivas al final
de ejercicio (1)

Obligaciones
Reconocidas
Netos (2)

Pagos Líquidos
(2)

Pagos Líquidos
(2)

Estimación
Obligaciones
Reconocidas
Netas a 31-122013

100.956,48

100.956,48

55.873,83

55.873,83

0,00

100.956,48

78.837,83

141.232,21

105.261,83

84.659,00

8.627,30

141.232,21

300,12

300,12

30,90

30,90

0,00

300,12

39.640,85

41.012,05

21.810,05

20.810,05

0,00

41.012,05

20.000,00

542.146,02

82.694,47

82.205,50

808,06

542.146,02

239.735,28

825.646,88

265.671,08

243.579,28

9.435,36

825.646,88

5

7

Transferencias
de capital

8

Activos
financieros

9

Pasivos
financieros

Total Gastos

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado ,
incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de
ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido
El Ple en queda assabentat
6. Aprovació de l’ordenança reguladora dels serveis d’administració electrònica
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 2-12-2013 es sol·licità informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança municipal
reguladora dels serveis d’Administració electrònica;
Considerant l’esmentat informe emès en data 2-12-2013 i vist el projecte d’ordenança
elaborat per Secretaria, sol·licitat per Provisió de l’Alcaldia de la mateixa data;
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels serveis d’Administració
electrònica de l’Ajuntament de Campelles en els termes en que consta a l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar l’alcalde president tant àmpliament com en dret sigui necessari per a subscriure i
firmar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Aprovació del plec de prescripcions tècnic-facultatives especials per a
l’execució d’aprofitament de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat
municipal a la comarca del Ripollès
Vist que els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat, d’acord amb
l’article 91 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret 336/1988);
Atès l’objectiu de dur a terme les autoritzacions dels aprofitaments de fusta a les forests de
propietat municipal previstes en el Programa anual d’aprofitaments;
Vist el Plec de prescripcions tècniques preparat pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya que consten a l’expedient;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el plec de prescripcions tecnicofacultatives especials per a l’execució d’aprofitament
de fusta a les forest d’utilitat pública de propietat municipal a la comarca del Ripollès, pel que
fa l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries.
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2. Comunicar-ho al CEINR per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci pels Espais d’Interès
Natural del Ripollès (CEINR)
El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del
Ripollès (CEINR), en la seva sessió de data 18 de setembre de 2013, va aprovar inicialment la
Modificació dels estatuts reguladors d'aquest ens (publicats en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 5616, de data 27 d'abril de 2010).
Aquest acord ha estat notificat a l’Ajuntament de Molló, en la seva qualitat de membre del
Consorci, per a la seva consideració i, si escau, ratificació.
La modificació proposada consisteix essencialment en crear dues vicepresidències –actualment
només n'hi ha una– que, juntament amb la Presidència, suposin la representativitat territorial
equitativa del Baix Ripollès, de la Vall del Freser i de la Vall del Ter. Així mateix, s'atorga a les
vicepresidències una sèrie de funcions i es regula la majoria necessària per a la seva elecció.
Es proposa la modificació de l'article 7, de l'apartat 5.a) de l'article 8, de l'article 10 i de
l'apartat 2.a) de l'article 15, els quals queden redactats de la següent manera:
Article 7
“Els òrgans de govern, de gestió i de cooperació del Consorci són els següents:
a) El Consell Plenari
b) La Comissió Executiva
c) El Consell Consultiu
d) La Presidència
e) Les Vicepresidències
f) El Gerent”
Apartat 5.a) de l’article 8
“8.5 En tot cas correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable:
a) L’elecció, d’entre els seus membres, del president i dels vicepresidents. Els
vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del president
b) (...)”
Article 10
“(...) 10.3 en els casos d’absència o malaltia del president, serà substituït pel
vicepresident primer o bé, en els casos d’absència o malaltia d’aquest últim, pel vicepresident
segon.
10.4. Hi haurà dues vicepresidències, la vicepresidència primera i la vicepresidència segona.
Els càrrecs de vicepresidents seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del president,
d’entre els membres que formen la Comissió Executiva. El vicepresident primer i el
vicepresident segon, hauran de ser escollits per tal de garantir juntament amb la presidència,
l’equilibri i representació territorial de la Vall del Freser, Vall del Ter, i Baix Ripollès
10.5. El càrrec de vicepresident primer i vicepresident segon s’intercanviaran anualment entre
els dos vicepresidents.
10.6. Les funcions de les vicepresidències seran les següents:
a) Substituir al president en els casos d’absència i/o malaltia d’acord amb l’ordre assignat.
b) Representació territorial assignada del Consorci.
c) Contribuir i col·laborar en les tasques de presidència que li siguin encomanades.
d) Les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Comissió
Executiva i per la Presidència.”
Apartat 2.a) de l'article 15
“(...)15.2. En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
components per a la validesa dels acords que s’adoptin sobre les matèries següents:

a) Nomenament del president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, del/la
gerent i membres de la Comissió Executiva (...)”
De conformitat amb allò que disposen els articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'article 271 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, els articles
160, 313 i 316 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, els articles 114 i 115 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, estableix que la modificació dels estatuts dels
consorcis, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens,
administracions i altres entitats consorciades, amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Per tot l’exposat, es proposa:
1. Aprovar la modificació de l'article 7, de l'apartat 5.a) de l'article 8, de l'article 10 i de
l'apartat 2.a) de l'article 15 dels Estatuts reguladors del Consorci per a la Protecció i la Gestió
dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR), en la forma que s'ha transcrit a la part
expositiva d'aquest acord.
2. Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis de la
corporació la modificació aprovada, i a tal efecte, facultar el Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (CEINR), tan àmpliament com en dret sigui
necessari, per al tràmit conjunt d’informació pública i per a tots els demés tràmits
administratius necessaris fins a l’aprovació definitiva de la modificació.
3. Comunicar aquest acord al CEINR per a la seva deguda constància i a l’efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar compte de la tramesa de dades de retribucions al MHAP, aplicatiu
ISPA
S’ha complert la obligació de tramesa de dades al MHAP de retribucions de càrrecs
electes i personal.
El Ple en queda assabentat
10. Modificació d’estatuts consorci Localret
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament
de Campelles en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció
donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin,
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat
termini.
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Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les
al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter
territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions
Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el règim
actual.
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el
termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern
del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en
els òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals
aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que
els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la
majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013,
segons consta a l’expedient administratiu.

Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Mocions
11.1. Donar suport a les mocions de l’Ajuntament de Ripoll i la l’ACM sobre la nova
proposta de llei de demarcació i planta judicial efectuada pel Ministeri de Justícia
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll següent:
“...”
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“…”
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ
I PLANTA JUDICIAL
La descentralització de la justícia, la proximitat i implicació del ciutadà amb aquest important
servei públic i com prestar-lo de forma eficient, ha estat una preocupació constant dels
responsables polítics del país. El dia 3 de maig el ple del “Consejo General del Poder Judicial”
(CGPJ) va aprovar un document de bases per a una nova demarcació judicial que planteja, una
reducció dràstica de partits judicials. Aquell estudi es va enviar a les sales de govern dels
Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi fessin observacions. Aquella proposta ja ignorava
l’impacte real que té l’existència del partit judicial per a cada territori i la mateixa tradició
històrica en què sovint es fonamenta, i va generar alarma i preocupació en diverses poblacions
i comarques senceres del país, que veien qüestionat el manteniment dels partits judicials que
hi tenen seu. De fet, el mateix Comitè executiu de l’ACM el 18 de juny de 2012 ja va expressar
aquesta preocupació, aprovant una moció que feia evidents les conseqüències negatives per a
la prestació de la justícia de proximitat que això podia comportar, i també la vulneració
competencial i d’autonomia que suposava respecte l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (EAC), ja que la proposta sobre demarcació i planta judicial correspon, pel que fa al
nostre país, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i la seva aprovació s’ha de portar a
efecte mitjançant una llei de les Corts Generals de l’estat. A més la determinació de la capital

de cada partit judicial s’ha de fer per llei del Parlament de Catalunya ( art. 107.3 EAC, art. 35.6
LOPJ).
En els darrers mesos el Ministeri de Justícia ha anat anunciant que s’abordaria una revisió de la
normativa de l’organització judicial. De fet, ja s’han fets públiques sengles propostes de text
articulat d’una nova Llei Orgànica del Poder Judicial i d’una nova Llei de Demarcació i Planta
Judicial, que el mateix Ministre de Justícia ha presentat davant la corresponent Comissió del
Congrés dels Diputats. Aquestes propostes dissenyen una nova estructura judicial d’àmbit
provincial que comporta la desaparició dels jutjats de pau i dels jutjats de primera instància i
instrucció, així com la supressió dels actuals partits judicials. Amb el nou model es crearia un
únic tribunal d’instància a cada província, que inclouria tots els ordres jurisdiccionals: civil,
penal, contenciós-administratiu i social. Els actuals edificis judicials distribuïts pel territori
podrien esdevenir, en alguns casos, simples delegacions del corresponent tribunal d’instància
d’àmbit provincial.
És evident la conveniència de l’avaluació de la prestació dels serveis públics. Pot ser necessària
una revisió del manteniment dels actuals 49 partits judicials en què està dividida Catalunya.
Malgrat tot, creiem que una supressió total d’aquesta distribució sense una anàlisi acurada, i
amb un sistema de centralització tan intens no és la solució idònia. Una possible alternativa al
model de centralització provincial que promou el ministeri espanyol, passaria per
l’aprofundiment de la proximitat, o fins i tot, la creació d’una nova tipologia de “Jutjats de
Proximitat”, com els que existeixen en altres països, com ara França o Itàlia, distribuïts pel
territori segons criteris objectius i amb un funcionament més flexible que el dels actuals jutjats
de primera instància. Al mateix temps, seria convenient aprofitar el coneixement i proximitat
que suposa per als governs, també per als locals, la figura del Jutge/ssa de pau, i en
particular, les Agrupacions de jutjats de pau que s’han promogut en els darrers anys.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents acords:
Primer.- Denunciar que les propostes de nova llei Orgànica del Poder Judicial i de nova Llei de
demarcació i planta judicial presentades pel Ministeri de Justícia tenen com una de els seves
finalitats la recentralització de la justícia, al contrari de la línia de descentralització i proximitat
a la ciutadania per la qual treballen des de fa anys tant la Generalitat de Catalunya com els
governs locals.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè procedeixi a fer una proposta de planta i
demarcació judicial, en exercici de les seves competències, consensuada amb els governs
locals del país, que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica,
demogràfica, econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi
únicament en el nombre d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a estimar la proposta que faci la Generalitat de Catalunya,
a través del Departament de Justícia.
Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament de Justícia, a tots els Grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia i als grups parlamentaris catalans del
Congrés dels Diputats
Lleida, 23 d’octubre de 2013
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes a les dues mocions de l’Ajuntament de
Ripoll i de l’ACM
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a Generalitat de Catalunya , a
l’ACM i FMC per a la seva deguda constància.
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3. Traslladar aquest acord als Grups Polítics del Parlament de Catalunya per via
EACAT
La proposta s’aprova per unanimitat
11.2 Proposta d’acord d’adhesió al protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya
Vist que el passat divendres dia 5 de juliol de l’any en curs va signar- se entre el Conseller de
Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern
d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels
col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM, el
Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Vist que el citat Protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en
l’execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits judicials
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que constitueixin
l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació de vulnerabilitat
social -amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi protocol-, així com
realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les persones en aquesta
situació pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució
hipotecària o similar.
Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és
necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el protocol, així com la
següent informació:





Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme
actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació.
Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb
nom, cognoms i càrrec.
Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.
Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que
aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat.

Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor a
partir de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i
tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius períodes
anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de 90 dies
mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als acords
del Protocol d’actuació.
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació, en virtut dels articles 52
del TRLMRLC i 123 de la LBRL, es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Disposar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya, signat el passat divendres dia 5 de juliol de 2013,
per part del Conseller de Justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i

la secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els
presidents dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents
de la FMC i l’ACM.
SEGON.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’adhesió
d’aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present Acord, fent constar
expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa, i posant en coneixement
de l’òrgan esmentat, a aquests efectes, la següent informació:





Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme
actuacions d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació.
Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb
nom, cognoms i càrrec.
Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.
Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal, que
aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat.

(Cal recordar que si el consell d’Alcaldes ho acorda, la comunicació d’adhesió es pot portar a
terme mitjançant el Consell Comarcal, prèvia conformitat dels municipis adherits)
TERCER.- Donar a l’adopció del present acord la resta d’efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Designar els responsables dels Serveis Socials de l’Ajuntament:
Nom i cognoms: Sra. Judith Catalàn (Consorci de Benestar Social del Ripollès)
Càrrec: Assistent social municipal
Adreça: Pl. Ajuntament, 2, 17534 Campelles
Telèfon: 972 72 72 73
Correu electrònic: ajuntament@campelles.cat
3. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’ACM, FMC i al Consell
Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
11.3. Donar suport a la moció del Consell Comarcal del Ripollès de reclamació
d’inversions al Ripollès
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i a l’ACM, FMC i al Consell
Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Precs i preguntes

En aquest moment s’incorpora a la sessió del regidor Sr. Baeta, qui excusa el retard, quan són
les 18:45 hores.
L’alcalde li dona la benvinguda i el convida a ocupar el seu escó.
L’alcalde explica diferents assumptes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
- Del tema de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va mantenir una reunió amb el
gerent de Ripollès Desenvolupament. Actualment hi ha varis projectes que es tramiten des del
consorci que beneficien a Campelles.
Els regidors assistents debaten àmpliament aquest assumpte i decideixen mantenir sobre la
taula la permanència del Consorci RD.
- Del tema del lloguer del pis que l’Ajuntament ha llogat novament: li han fet arribar la
conveniència d’haver-ho llogat a una família. L’alcalde va respondre que no s’havia trobat cap
família per arrendar-los el pis.
- De la neteja de camins: s’han netejat diferents camins forestals del Baell, com el la Banera i
el de can Goll, entre d’altres. Properament se’ns faran d’altres.
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, l’alcalde
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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