AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 7/2009
Caràcter: ordinari
Dia: 31 d’agost de 2009
Inici: 18:00 h.
Acabament: 19:45 h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusa
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Assisteix el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comcarcal 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.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta número 6.
Proposta d’aprovació del compte general 2008.
Ratificar Decrets d’Alcaldia.
Donar compte del Decrets d’Alcaldia.
Proposta d’aprovació de l’adhesió del municipi de Campelles al pla d’assistència
i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Ripollès.
Propostes de les festes locals per al 2010.
Gestió municipal.
Precs, preguntes i mocions.
Conveni amb la Diputació de Girona per a la reserva de boscos madurs.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 6.
L’alcalde assenyala els següents punts a corregir de l’acta número 6:
• Punt 6: Es va acordar que l’assegurança de responsabilitat cobrís també els vidres.
Aquesta menció no consta a l’acta.
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•

Punt de precs, preguntes i mocions cal puntualitzar que el regidor, Sr. Joan
Dordas, feia esment a “l’antic cementiri de l’església”.

No hi ha més esmenes a observar. De l’acta modificada, en aquests extrems, se’n
proposarà, novament, la seva aprovació en la propera sessió plenària.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2008
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2008, i en atenció als
informes obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no s’ha
produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició
pública segons anunci publicat en BOPG núm. 109 de data 9 de juny de 2009.
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Campelles corresponent a
l’exercici 2008, en la forma en que ha estat format i rendit.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient tramitat al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials a
Girona, als efectes oportuns.
Tercer.- Remetre els estats i la resta de la documentació a que es refereix el títol IV de
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de data 9 de desembre de 2004, per la que
s’aprovà la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, als efectes de la seva fiscalització.
La proposta s’aprova per unanimitat.
3. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

30/06/09

2

27/07/09

Autorització devolució de l’aval a SECE, per import de
11.008,59,- € per la reforma de l’enllumenat públic de
Campelles.
Sol·licitud de subvenció de fins a 60.000€ per a l’adquisició
d’un vehicle polivalent.

L’alcalde explica el Decret de 27/07/2009. És una convocatòria de subvenció per adquirir,
els petits municipis, un vehicle polivalent per a dur a terme diverses tasques.
Tots els Decrets es ratifiquen per unanimitat.
4. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
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Ordre
1

Data
06/02/09

Assumpte
Petició dels informes corresponents per treure rendiment
econòmic dels arbres caiguts al bosc de Campelles per
les ventades del darrer hivern.

2

21/03/09

Adjudicació a l’empresa Explotació Forestal
M.
Bautista, Sl. De la subhasta extraordinària de fusta 2009.

3

13/07/09

4

15/07/09

5

15/07/09

6

17/07/09

7

22/07/09

8

27/07/09

9

29/07/09

Llicència d’obres a nom Carme Relat Roca per la
construcció d’un habitatge unifamiliar a l’emplaçament
de Prat d’en Coma.
Adjudicació obres a Ascensors Serra per la col·locació
d’una barana de protecció.
Sol·licitud de subvenció per la redacció dels plans
d’emergència NEUCAT i TRANSCAT per valor de
4.000€.
Aprovació de l’expedient de generació de crèdits en les
partides de “Generalitat Servei d’Ocupació”, “Personal
laboral eventual” i “ Seguretat Social”.
Contractació per urgència a la Sra. Núria Rigat Masmitjà
amb una retribució bruta de 1.187,40 €.
Adjudicació de les obres “reforma de l’enllumenat públic
al Baell” a l’empresa SECE per un import de 21.295,92 €
més 3.407,35 d’iva.
Llicència d’obres menors a nom de Fun Planet
Iniciatives, sl. per la reparació de les terrasses a la finca
de Mas Angelats.

L’alcalde explica els decrets núms. 1 i 2 ja que estan relacionats. És l’empresa
adjudicatària per a la recollida de la fusta de les ventades del passat gener.
El regidor, Sr. Joan Dordas, pregunta sí ja s’ha tret tota la fusta.
L’alcalde respon que l’enginyer forestal l’hi ha fet saber que falta un camió per treure.
El regidor, Sr. Joan Dordas, comenta que en les sessions plenàries anteriors s’havia parlat
de les xifres i previsió de rendiment d’aquesta fusta.
El secretari mostra les dades dels ingressos de la retirada de la fusta que ascendeixen, a 29
de juny de 2009, última data en que s’han rebut els tiquets de l’empresa adjudicatàira, a
27.480,72 euros. Que la valoració final s’ha fet sobre 1818,50 tones i la previsió d’ingrés
final es preveu per 30.018,25 euros.
L’alcalde explica el Decret número 3. Els propietaris han urbanitzat d’acord amb el
POUP i ara edificaran. Manquen petits defectes residuals de la urbanització. La propietat
farà una tanca de fusta, o un mur, que tanqui la finca amb la carretera.
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L’alcalde explica el Decret número 4. S’adjudica l’obra en compliment de l’acord de Ple
adoptat en l’última sessió plenària.
L’alcalde explica el Decret número 5. La redacció d’aquests Plans és necessària. La
subvenció cobreix l’import, sense IVA, del cost de la seva redacció. Si es concedeix la
subvenció, l’Ajuntament ha de costejar l’IVA.
El Decret núm. 6, l’alcalde cedeix la paraula a l’interventor, Sr. Manel Vázquez, que
explica que la generació de crèdit es deu a la concessió de la subvenció dels Plans
d’Ocupació demanats en el seu moment.
L’alcalde explica el Decret número 7. La Sra. Rigat ha substituït a l’administrativa durant
les setmanes de vacances. La gent n’està satisfeta. De bon tracte i ha complert les seves
tasques correctament.
El regidor, Sr. Joan Dordas, demana s’hi continuarà a l’Ajuntament.
L’alcalde respon que és un tema que s’ha de debatre més endavant, d’acord amb com
vagin les coses.
L’alcalde explica el Decret número 8. S’ha adjudicat a l’empresa SECE en compliment de
l’acord de Ple de la sessió anterior.
El Ple en queda assabentat.
5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPELLES AL PLA
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA
COMARCA DEL RIPOLLÈS
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya estableix, en el seu article
50, que el Consells Comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil
a Catalunya i que han de prestar el seu suport, assistència i cooperació a les funcions
municipals de protecció civil. Així mateix, correspon als Consells Comarcals l’elaboració
i l’aprovació dels plans d’assistència i suport en matèria de protecció civil per als
municipis del seu àmbit. Aquests plans han de ser homologats per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya i han respectar els plans municipals de protecció civil.
En data 14 de juliol de 2009 el Ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat
inicialment el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del
Ripollès, el qual respecta totalment els Plans municipals de protecció civil dels diferents
municipis de la comarca.
Atesa la necessitat que el Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la
comarca del Ripollès, aprovat pel Ple del Consell Comarcal, compti amb l’adhesió dels
diferents municipis de la comarca.
Atès que l’aprovació dels plans de protecció civil és competència del Ple de l’Ajuntament
i, per tant, també ho és l’adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil
de la comarca del Ripollès.
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Campelles al Pla d’assistència i suport en
matèria de protecció civil de la comarca del Ripollès.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i als Serveis Territorials
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a Girona.
L’alcalde dona la paraula al secretari que explica que el Plà de Protecció Civil de la
Comarca del Ripollès és un Pla de suport, assistència i cooperació als municipis de la
comarca en l’àmbit de la Protecció civil i que permet reforçar el propis Plans municipals.
Per el seu funcionament és necessari l’adhesió dels municipis de la comarca.
La proposta s’adopta per unanimitat.
6. PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2010.
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.
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/278/2009, de 7
de maig.
Vist que es demana que la proposta de festes locals es remeti al Departament de Treball
abans del proper 30 de setembre.
Es proposa al Ple:
PRIMER. Escollir dues dates com a festes locals pel 2010.
SEGON. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
El Ple debat les dates i decideix seguir les mateixes que es venen acordant els anys
anteriors: El dia de Sant Martí, 11 de novembre, i la segona pasqua. Cas que aquesta
caigués en diumenge, serà el següent dia laborable.
L’acord s’adopta per unanimitat.
7. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica les actuacions següents:
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1. Estat de situació del POUP.
S’han dut a terme dues reunions amb Urbanisme a Girona. És un tema complex on s’hi
barregen molts interessos. Assenyala que cal destacar la voluntat dialogant i receptiva de
l’equip redactor, especialment, del Cap del Servei.
Esmenta que cal destacar, sobretot, dos punts importants: D’una banda, el tema del
Castell. Assenyala que està en negociacions. I, d’altra banda, l’obligatorietat dels edificis
de protecció oficial en el desenvolupament del sòl urbanitzable. Assenyala que s’ha
trasmès a Urbanisme la posició crítica, i contrària, del Consistori en aquest aspecte ja que
destrossa el poble. Des d’Urbanisme s’ha dit que és la Llei i que s’ha de complir.
D’altra banda, assenyala l’alcalde, es va parlar de l’ampliació de la Plaça de
l’Ajuntament. S’intentarà la cessió dels terrenys de Can Coll. L’alcalde esmenta que, des
d’Urbanisme, no es veu bé que aquells terrenys siguin sòl urbà. Es buscarà una solució
òptima.
2. Delimitació dels termes municipals.
S’enviarà a l’Ajuntament un CD amb les fites assenyalades amb les coordenades. Si es
volen posar les fites, físicament, es pot fer però l’Ajuntament n’ha d’assumir el cost.
L’alcalde entén que és suficient amb la informació digital.
El regidor, Sr. Joan Dordas, esmenta que el CD és suficient. Les noves tecnologies són
presents avui en dia i s’han d’aprofitar.
3. Denegació de la Subvenció de la Reforma de l’Enllumenat del Baell des del
Departament de Medi Ambient.
S’ha denegat la subvenció provinent d’un altre línea d’ajuts del Departament de Medi
Ambient, per import de 2.470,33 € i que havia d’ajudar al finançament provinent del
PUOSC, per l’obra de la Reforma de l’Enllumenat públic del Baell.
4. Denegació del pla d’ocupació d’una auxiliar administrativa.
S’ha denegat la subvenció. Se m’ha comunicat que la voluntat del Pla d’ocupació és que
una persona vingui a l’Ajuntament i faci una tesi o estudi per, posteriorment, aprofitar
aquest estudi en temes de treball, turisme, etc. sobre el poble.
5. Recuperació de la Mancomunitat de la Vall de Ribes.
Des de l’Ajuntament de Ribes de Freses s’ha enviat una carta a aquest Ajuntament
demanant la possibilitat de recuperar la Mancomunitat. L’alcalde assenyala que és un
tema que cal madurar abans de decidir-se.
Els regidors estan d’acord amb aquesta postura.
6. L’aprovació de la constitució del Consorci de Benestar Social del Ripollès i dels seus
estatuts.
S’ha notificat a l’Ajuntament de Campelles la constitució d’aquest Consorci. L’alcalde
assenyala que no afecta massa al municipi. Es tindrà en compte.
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7. Carta rebuda de la Sra. Dolors Girbau, en relació a la inscripció de la làpida de Mossèn
Lluís.
L’alcalde explica que, al morir mossèn Lluís, l’ajuntament va cedir un nínxol perquè hi
fós enterrat però conservant-ne la propietat. La carta demana que a la làpida hi consti una
inscripció en referència al “poble de Déu”.
El regidor, Sr. Joan Dordas, assenyala que els temes religiosos són de cadascú. Que estem
en un país aconfessional i que no podem assentar un precedent. L’Ajuntament no ha
d’entrar en temes religiosos. En aquest cas, es faria un favor a una persona en concret i,
també hi ha altres persones, en el mateix sentit d’estimació vers el poble de Campelles
que s’ho mereixen per igual. Si es fa per ell s’ha de fer també per molts d’altres. Finalitza
esmentant que no està d’acord en inscriure la referència que demana la carta.
La regidora, Sra. Núria Martí, demana qui ha de pagar la làpida.
L’alcalde respon que l’Ajuntament, ja que és titular del nínxo.
L’alcalde i el regidor, Sr. Joan Dordas, assenyalen que si es compra el nínxo que
inscriguin el que tinguin per oportú però que en altre cas no.
L’alcalde proposa el següent posicionament: Contestar que l’Ajuntament cedeix l’ús del
ninxo a les despulles de qui va ser capellà del poble però que la làpida només constarà
l’esment com a sacerdot del poble mentre l’Ajuntament en sigui el titular. En el cas que
es vulgui inscriure a la làpida el text "poble de déu" tenen l'opció de comprar el nínxol i,
sent de la seva propietat, inscriure el que vulguin.
L’alcalde demana la opinió als regidors. Accepten el posicionament per a la resposta a la
carta de la Sra. Girbau.
8. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
Es tracten diversos temes:
PRIMER. El regidor, Sr. Joan Dordas, es refereix al correu electrònic enviat per la seva
mare a l’alcalde.
Assenyala que, quan un veí té un problema, s’hi ha d’anar i valorar-ho. La seva mare viu
molt a tocar del campanar i li suposa una molèstia.
Esmenta que s’hauria de procurar recupera-lo tal i com era abans. L’actuació que s’ha dut
a terme fina a dia d’avui és una mala actuació en aquest sentit.
Caldria fer una medició acústica. Esmenta que, des de casa de la seva mare, es suporta un
ressò molt fort. Reitera un estudi sonor i que, si es compleix amb la normativa vigent,
s’haurà d’acceptar, però que es procuri aquesta medició.
L’alcalde respon dient que hi ha dos temes a tractar:
D’una banda, de nit no toca, ja que a la nit molesta. És una decisió del capella i dels
instal·ladors.

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

7

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona
D’altra banda, en quant al tema acústic, ja s’ha dut a terme la comprovació. L’ajuntament
té l’informe de l’empresa instal·ladora conforme s’ajusta a la legalitat vigent, des d’un
punt de vista sonor.
L’alcalde fa esment que si és necessari es buscaran solucions. Les campanes estan
inutilitzades però, amb el sistema actual, es pot atenuar el so. Puntualitza que, encara que
els paràmetres acústics siguin els correctes no implica que la gent ho hagi de suportar
forçosament.
El regidor, Sr. Joan Dordes, demana si és possible que es funcioni com abans.
L’alcalde respon que les campanes no són operatives.
El regidor, Sr. Joan Dordas, assenyala que fan un ressó molest i planteja que, si hi ha una
solució que es busqui.
L’alcalde respon que parlarà amb el Mossèn i si cal fer comprovacions in situ que es
facin.
SEGON. El regidor, Sr. Joan Dordas, obre un nou tema de debat i demana per l’estat de
les obres del Fons Estatal d’Inversió Local.
L’alcalde respoon que pràcticament estan finalitzades.
El regidor esmenta que l’hi han comentat que les obres estan mal acabades.
L’alcalde respon que falta incorporar una reixa a la part superior que actuarà com a fre.
Assenyala que l’actuació va unida a d’altres: s’ha d’acabar d’emplenar amb quitrà,
replanar i amb l’arrenjament del Serrat de la Creu s’aprofitarà per finalitzar tota l’actuació
TERCER. El regidor, Sr. Joan Dordas, esmenta que el Prat d’Eres està en venta. Que
seria interessant poder intervenir-hi per recuperar-lo.
L’alcalde respon que es demanarà una valoració al tècnic municipal i s’estudirarà la
proposta.
QUART. El regidor, Sr. Simon Rovira, assenyala que es va indicar a l’enginyer forestal
una franja per incorporar-hi un tancat i que encara no s’ha actuat.
L’alcalde respon que el Sr. Regidor es dirigeixi al mateix enginyer i li faci saber.
CINQUÈ. La regidora, Sra. Núria Martí, demana per l’estat impracticable del camí que va
des de Prat de Jou fins a la Cubil. Es va dir, en Plens anteriors, que s’hi passaria una
màquina i no s’hi ha actuat.
L’alcalde respon que l’actuació en aquella zona és un tema molt discutible perquè s’hi
s’arregla aquella zona augementa el trànsit de vehicles i, aquesta situació, no és volguda
dels veïns.
L’alcalde i el regidor, Sr. Joan Dordas, demanen al regidor, Sr. Simon Rovira, que ell
mateix se n’encarregui, juntament amb l’agutzil. Que vagin amb la màquina que disposa
l’Ajuntament i acondicionin el camí.
ES DEMANA LA INCORPORACIÓ DEL SEGÜENT PUNT DE L’ORDRE DEL
DIA PER RAÓ D’URGÈNCIA.
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9. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA RESERVA DE
BOSCOS MADURS.
L’alcalde proposa als Srs. Regidors que s’inclogui a l’ordre del dia, i per raons
d’urgència, la proposta “Aprovació del text del Conveni de la Diputació de Girona per a
la reserva de boscos madurs”
El secretari explica el sentit del Conveni. Assenyala que, com ja s’ha realitzat
anteriorment, el conveni amb la Diputació té per contingut delimitar una zona de la CUP
de Campelles, d’una extensió de 5’5 hectàrees de bosc, com a reserva forestal. La inclusió
com a reserva implica que aquella zona quedarà exempta d’explotació forestal amb
l’objectiu de resguardar-ne el seu valor per un temps de vint-i-cinc anys i vist que el preu
de la fusta és molt poc atractiu. Com a contrapartida, la Diputació indemnitza a
l’Ajuntament per valor de 20.000 euros.
Finalitzats el perídode d’aquest vint-i-cinc anys la reserva es disoldrà.
L’alcalde demana sotmetre-ho a votació ja que és impossible, per termini, esperar a la
propera celebració plenària i proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acceptar el text del Conveni.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura..
Els regidors voten, per unanimitat, incorporar la proposta a l’ordre del dia i sotmetre-la a
votació. El Ple acorda, per unanimitat, acceptar el text del Conveni i facultar a l’alcalde
per a la seva signatura.

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

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

Vistiplau
Manel Palau i Guix
Alcalde
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