AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 9/2009
Caràcter: Ordinari
Dia: 26 d’octubre de 2009
Inici: 18:00h.
Acabament: 20:45h.
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
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix el Sr. Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel Servei d’Assistència
Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
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.

Aprovació de les actes números 6, 7 i 8.
Ratificar els Decrets d’Alcaldia.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació del pressupost municipal 2010.
Modificació de crèdit del pressupost 2009, exp.1/2009.
Renúncia conveni d’ús del vehicle llevaneus amb l’ajuntament de Pardines.
Petició de subvenció per adquirir una caldera de biomassa.
Aprovació correcció d’errades de l’ordenança de fitxers de dades personals de
l’Ajuntament de Campelles.
9. Aprovació plec de prescripcions tècniques per aprofitaments de caça.
10. Mocions d’urgència.
11. Gestió municipal.
12. Precs, preguntes i mocions.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions anteriors núms. 6, 7 i 8.
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L’alcalde fa esment que en l’acta número 7 es fa referència a la desestimació de la
subvenció demanada per l’enllumenat del Baell. L’alcalde assenyala que no es reflecteix
que sobre el Projecte de reforma de l’enllumenat del Baell està subvencionat pel PUOSC i
que la subvenció que es denega és prové d’una altra línia d’ajuts concedits des de Medi
Ambient.
Es procedirà rectificar l’acta número 7 assenyalant-se aquest extrem.
El regidor Sr. Joan Dordas demana aclariments sobre una actuació de l’Ajuntament en
relació als rebuts d’aigua i escombraries de Cal Tubau.
L’alcalde explica que s’ha unificat en un sòl rebut però que es gira un rebut separat entre
l’activitat i l’habitatge.
S’assenyala que el Sr. Francesc Mestres fa promoció pública d’una activitat en habitatges
de la seva propietat. L’alcalde esmenta que se li ha fet saber aquesta suposada situació i
que l’Ajuntament hi està actuant.
El Ple aprova les actes número 6 i 8, quedant pendent de rectificació de l’acta número 7.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

01/09/09

2

09/09/09

Aprovar la quota d’aportació a l’ADF dels anys 2008 i 2009
per import de 300 i 500 € respectivament.
Aprovar les quotes dels anys 2008 i 2009 de la societat de
Caçadors Puigmal de Ribes de Freser per import de 431,52 €
respectivament.

El Ple ratifica els decrets per unanimitat.
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
01/09/09

2

02/09/09

3

02/09/09

4

02/09/09

Assumpte
Atorgar un complement retributiu a la treballadora Dolors
Morera i Bové per un import de 366,87 euros per la
dedicació extraordinària del mes d’agost de 2009.
Atorgar llicència d’obres a la Sra.Lídia Heredia Soler, per
les reformes de la cuina, bany i reformes a la coberta de
casa seva.
Atorgar llicència d’obres a la Sra.Ma Carme Vaqué
Escalé, per fer uns paviments als apartaments de la seva
propietat situats a Cal Maduixet.
Atorgar llicència de primera ocupació del Sr.Jordi Riera
Pujal a l’habitatge del paratge Serrat de la Creu (abans
parcel·la 8).
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5

03/09/09

6

10/09/09

7

17/09/09

8

28/09/09

9

06/10/09

10

07/10/09

11

09/10/09

12

09/10/09

13

09/10/09

14

09/10/09
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Contractació de la Sra.Núria Rigat Masmitjà durant el
període comprès des del 17 de setembre al 17 d’octubre
de 2009.
Aprovar expedient de generació de crèdits per l’obra de
la Reforma de l’enllumenat al Baell, i per altres
inversions atorgades desprès de l’aprovació de
pressupostos.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel
contractista adjudicatari de l’obra “Reforma de
l’enllumenat públic al Baell”.
Aprovar la liquidació de la quota de l’impost sobre
circulació de vehicles de tracció mecànica del vehicle del
Sr.Simon Rovira i Puig matrícula GI-4018-O.
Deixar sense efectes la liquidació de la plusvàlua de la
finca Serrat de la Creu 18, notificada al Sr.Oriol Llopart
Tusell amb data 30 de setembre de 2009 per duplicitat.
Atorgar llicència d’obres a la Sra.Maria Elena Subirà, per
la instal·lació d’un dipòsit de gas soterrat.
Atorgar un complement retributiu extraordinari a la
nòmina d’octubre al treballador Lluís Rodríguez Sala per
import de 420€ bruts per la dedicació extraordinària dels
mesos de setembre i octubre.
Ordenar i efectuar el pagament de la factura de l’ADF per
adquisició de material per import de 951,10 €.
Ordenar i efectuar el pagament de la factura del
Sr.Ramon Cortina i Cortacans per la neteja del local
social del Baell per import de 243,60.
Donar de baixa del padró d’aigua al Sr.Enrique Norte
Canaleta del període comprès entre 2008 i fins el 2009.

S’obre un torn d’intervencions en relació al contingut dels següents decrets:
1. El decret amb ordre número 8 l’alcalde explica que es fa saber al Ple perquè és un
regidor i entén que és necessari.
2. El decret amb ordre número 9 l’alcalde explica que ja s’havia liquidat i que aquest any
es va tornar a girar el rebut pel mateix concepte. S’ha procedit a anul·lar aquest últim.
3. El decret amb ordre número 12, el regidor Sr. Joan Dordas, demana quin material s’ha
adquirit.
L’alcalde respon que es va acordar adquirir un generador per valor d’uns 4.000 euros
(Assenyala que no recorda l’import exacte). L’adquisició estava subvencionada. La
quantia de la factura respon a la diferència entre el cost del generador i l’import de la
subvenció.
El regidor, Sr. Joan Dordas, demana sí el generador està disponible.
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L’alcalde respon que el generador és de l’ADF i que estarà a disposició de l’ajuntament
que el necessiti. Quan estigui al municipi es farà saber.
4. El Sr. Norte vivia al pis del col·legi. Quan va marxar no es va notificar degudament i se
li girava, encara, el rebut de l’aigua. S’ha procedit a donar de baixa el Sr. Norte del
padró de l’aigua.
El Ple en queda assabentat.
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2010
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2010, elevat a
aquesta corporació en la forma prevista per l’article 165 deL RDL 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals juntament amb la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS
52.803,00
5.500,00
24.770,40
71.850,00
32.607,60

0,00
78.000,00
320.000,00
0,00
585.531,00 €

DESPESES
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

EUROS
82.611,23
306.469,48
300,00
38.326,29
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B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

157.824,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

585.531,00 €

NOMBR NOMB
E
RE
GRUP
PLACES VACAN
TS

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

1

1

C2

IV. PERSONAL D'OFICIS
PEO MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA

1
1

0
1

AP
AP

3

2

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

Així mateix i vistes les bases d'execució del Pressupost, ES PROPOSA:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2010 junt amb les seves Bases
d'Execució, en la forma detallada en l´Annex I.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2010 en la forma detallada en l´Annex II.
3. Aprovar un increment del 0,3 % per a les retribucions de personal, de conformitat al
projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2010.

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

4. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los
aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini
no s'haguessin presentat reclamacions.
L’interventor explica als regidors la proposta.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre el contingut de les operacions de capital a grans
trets.
L’interventor respon que inclou: La millora de la xarxa d’aigua potable 82.824€; abrigall
contenidors residus 15.000€; captació Prat Verns 30.000€; caldera biomassa 12.000€
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre el contingut de les operacions corrents a grans
trets.
L’interventor respon que inclou: Conservació i reparació d’infraestructures 10.000€;
energia elèctrica 10.000€; combustibles 4.000€; serveis jurídics 10.000€; assegurances
4.500€; altres indemnitzacions 200.000€.
Els regidors Sr. Jordi Baeta i Sr. Joan Dordas demanen sobre la finalitat de la previsió dels
200.000 euros.
L’alcalde respon que es preveu que, si s’arribés a un acord a data d’avui, l’Ajuntament té
l’operació pressupostada.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sí, amb el pressupost tal qual es planteja, no hi ha
previsió de necessitar finançament aliè.
L’interventor respon que si es compleix no.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.
5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2009, EXP.1/2009.
-

CONCESSIÓ DE CRÈDIT I SUPLEMENT EXTRAORDINARI EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2009 - EXP.
1/2009-

Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, per unanimitat s’acorda:
1. Aprovar l’expedient de concessió i suplement de crèdit extraordinari del pressupost
municipal de l’exercici 2009, finançat mitjançant aplicació de romanent de tresoreria
disponible per a despeses generals, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex
d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant.
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2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
S’expliquen i es debat sobre els següents punts:
1. Remuneració de càrrecs electes.
L’alcalde explica que s’ha denegat la subvenció. L’Ajuntament ha d’assumir el cost.
Explica que cobra 900€. Si es repassen les seves dietes, viatges, assistència a plens, etc... i
es contrasten amb anys anteriors, l’import final és similar.
L’alcalde assenyala que l’ajuntament té com a despesa pagar la seguretat social i que a ell
no li serveix. Proposa que hauria de renunciar-hi.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que la compensació en base a dietes, etc... és una altra
opció però que és complicat justificar que en aquests conceptes és té una despesa per valor
de 900 euros. El regidor assenyala que és millor una retribució per l’alcalde.
El regidor Sr. Joan Dordas esmenta que anys enrere també hi havia dietes.
L’alcalde explica que s’ha desestimat la subvenció i que suposa un greu perjudici pels
ajuntaments petits.
El regidor Sr. Jordi Baeta exposa que aquest cost no es pot tractar com un problema. Està a
favor que l’alcalde cobri.
2. Personal eventual.
L’interventor explica que s’aplica per cobrir els pagaments del personal dels plans
d’ocupació.
3. Associacions i altres ens.
L’interventor explica que s’hi contempla l’aportació de l’ADF, altres subvencions i 4.000
euros per d’altres aportacions que sorgeixin.
4. Seguretat social.
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L’interventor explica que és la seguretat social que assumeix l’Ajuntament respecte
l’alcalde i la dels possibles treballadors dels plans d’ocupació.
5. Reforma enllumenat públic del Baell.
L’interventor explica que és l’aportació que li correspon a l’Ajuntament.
6. Finca de Can Gorra.
L’interventor explica que s’ha augmentat la dotació a 150.000 euros.
El regidor Sr. Joan Dordas demana quines perspectives hi ha.
L’alcalde respon que consta a les escriptures de compraventa un import de 98.000 euros.
L’Ajuntament ha d’adquirir-ho pel valor de les escriptures més despeses de notari, etc. En
el moment en que s’ha de signar davant notari l’adquisició per l’ajuntament es reclama que
s’han efectuat millores a la finca, que es va pagar una part amb un taló no declarat i que es
va pactar un dret de pas d’aigua. Es diu a l’Ajuntament que això incrementa el preu a
pagar.
El regidor Sr. Joan Dordas demana quin interès tenia l’Ajuntament en adquirir la finca i
quin cost acabarà tenint pe l’Ajuntament. Assenyala que quan van prendre possessió se’ls
va vendre com una adquisició fantàstica i que caldrà veure si ho acaba essent.
L’alcalde li respon que en el seu moment ja es va explicar i assenyala que tots els judicis
que s’han celebrat l’Ajuntament els ha guanyat i que les costes són a càrrec del propietari.
El regidor Sr. Joan Dordas demana quan costarà.
L’alcalde assenyala que l’Ajuntament ha de pagar 98.000 euros més el cost de les
escriptures.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana si hi ha sentència definitiva.
L’alcalde respon que sí i que diu que l’Ajuntament pagui per adquirir la finca però, en el
moment de pagar, apareixen altres pagaments. Hi ha un desacord entre les parts sobre el
preu.
El regidor Sr. Joan Dordas demana si l’Ajuntament es pot permetre el luxe de pagar
aquestes quanties
L’alcalde respon que és patrimoni per Campelles.
El regidor Sr. Joan Dordas demana què es farà amb aquest patrimoni. En el seu moment
l’alcalde ens va dir que el cost seria de vuit o nou milions de pessetes.
L’alcalde respon que vam parlara de 98.000 euros.
El regidor Sr. Joan Dordas aseenyala que té la sensació que acabarà produïnt-se un greu
perjudici per l’Ajuntament.
7. Reparació i conservació xarxa d’aigua.
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L’interventor explica que es dota amb 2.000 euros.
8. Estassades del bosc.
L’interventor explica que es una feina fets i que s’ha de pagar. Es dota amb 18.000 euros.
Finalment, l’interventor assenyala que les dotacions es fan amb el romanent de tresoreria.
El regidor Sr. Joan Dordas demana sobre l’estat de les actuacions referents a les destrosses
del vent.
L’alcalde respon que només falta per enretirar la fusta per biomassa. La resta ja està tot
enllestit.
El regidor Sr. Jordi Baeta assenyala que, sí aquest any he tingut aquest desviament, de
cares a posteriors pressupostos hauríem de canviar la polític o entrarem en la dinàmica de
l’endeutament. Hem tingut una desviació de 120.000 euros. Si en els nous pressupostos
parlem de 500.000 euros i mantenim una desviació similar haurem de buscar finançament
aliè.
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que el conflicte del Castell té una dotació important.
És un tema complicat i costós.
L’alcalde assenyala que el Castell té dues possibles sortides: arribar a un acord o anar a
judici.
El regidor Sr. Joan Dordas demana que, si s’ha d’anar a judici, es pot portar la defensa des
de l’Administració.
L’alcalde li respon que sí. La Diputació de Girona té un gabinet jurídic per aquests
assumptes i és gratuït. En tot cas s’hauria de demanar.
El regidor Sr. Joan Dordas esmenta que el tema del Castell és important pel futur del
municipi. Per un error de l’Ajuntament es pot quedar arruïnat i hipotecat. Davant una
situació judicial caldria buscar el millor equip. D’altra banda aquest tema portarà un futur
delicat i duríssim. Esmenta que, personalment, aportarà les idees que pugui i que és un tem
que cal salvar ja que sinó es deixarà el municipi hipotecat als descendents.
El regidor Sr. Joan Dordas demana sobre la dotació d’actuacions d’estessades.
L’interventor explica que són actuacions que ja s’ha dut a terme i que s’han de contemplar
per pagar-les.
La regidora Núria Martí demana si s’ha actuat sobre la carretera.
L’alcalde respon que només s’ha efectuat l’estassada. La partida es contempla perquè
primer s’ha de pagar perquè et donin la subvenció.
La regidora Núria Martí demana perquè en les subhastes es tallen tants arbres.
L’alcalde assenyala que això ho porta l’enginyer forestal.
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El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que és un tema tècnic i que, a Catalunya, es duu a
terme una mala gestió forestal.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.
6. RENÚNCIA CONVENI D’ÚS DEL
L’AJUNTAMENT DE PARDINES.

VEHICLE

LLEVANEUS

AMB

En data 13 de juny de 2005 diversos ajuntaments de la Vall de Ribes, entre ells el de
Campelles, van formalitzar una sol·licitud per adquirir un vehicle llevaneus de forma
conjunta. En l’acord de petició es va proposar l’Ajuntament de Pardines com a representant
i interlocutor dels ajuntaments interessats amb la Generalitat.
El mes de novembre de 2005 es va lliurar a l’Ajuntament de Pardines el vehicle llevaneus.
Vist que la petició es va fer de forma conjunta es intenció signar un conveni per a regularne el seu ús entre els municipis interessats.
L’Ajuntament de Campelles utilitza un servei de la Diputació de Girona per a dur a terme
les tasques que són pròpies del vehicle llevaneus i que es pretenen regular amb el conveni
proposat.
Vist que aquest Ajuntament no utilitza el vehicle llevaneus objecte d’aquella subvenció i
amb l’objectiu que la resta de municipis interessats en puguin gaudir d’una millor gestió
per a donar resposta a les seves necessitats,
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
PRIMER. La no signatura del conveni per a la utilització del vehicle llevaneus del qual en
són beneficiaris els municipis de Campelles, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser
i Toses.
SEGON. Notificar-ho a l’Ajuntament de Pardines com a ens gestor de l’ús d’aquest
vehicle.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana què s’esperava en el moment de fer la sol·licitud.
L’alcalde respon que la subvenció no es preveia per a un sòl municipi. Es va decidir
demanar-ho entre uns quants interessats. El vehicle no ha complert les expectatives ja que
no passa pels camins, es necessita carnet de primera i té uns costos de manteniment molt
alts. L’Ajuntament no l’ha fet servir. Els seus costos es reparteixen en funció del seu ús.
Nosaltres no l’hem fet servir mai.
La proposta s’adopta per unanimitat.
7. PETICIÓ DE SUBVENCIÓ PER ADQUIRIR UNA CALDERA DE BIOMASSA.
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Amb l’objectiu de complir amb les previsions del Protocol de Kyoto pel que fa a la
reducció d’emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen a l’escalfament
del planeta i al canvi climàtic, s’han aprovat unes bases de convocatòria de subvencions per
a dur a terme inversions en energies renovables.
L’Ajuntament de Campelles, amb l’objectiu de contribuir amb la consecució dels objectius
del Protocol de Kyoto i aprofitant la present convocatòria de subvencions, té per objectiu
instal·lar una caldera de biomassa a la Colònia Fàbregas per calefactar les naus del polígon.
La caldera s’alimentarà a partir de la fusta de baixa qualitat dels boscos del municipi i es
procedirà a instal·lar comptadors de consum d’energia a cadascuna de les naus que vulguin
el servei.
Per tot l’anterior es proposa al Ple:
PRIMER. Concórrer a la subvenció per a l’adquisició d’una caldera de biomassa per a
donar servei a les naus industrials de la Colònia Fàbregas.
SEGON. Facultar a l’alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per a tramitar i acceptar
aquesta subvenció si es concedeix a l’Ajuntament.
L’alcalde explica que la biomassa és un tema important. La subvenció cobreix el 50% per
ubicar la caldera i la ubicació per emmagatzemar-la. Per part de la Generalitat i la
Diputació hi ha la possibilitat que financin el 40%. Si l’Ajuntament ha d’invertir, com a
màxim un 10%, es pot assumir el cost i caldria actuar.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre el combustible.
L’alcalde respon que cal tractar dos temes: D’una banda, la brossa que queda al bosc és una
gran biomassa disponible però es necessita una màquina per treure-la del bosc i una per
dur-la fins al recinte d’emmagatzematge. L’alcalde assenyala que li consta que hi ha un veï
de la Seu d’Urgell que té una màquina d’aquest tipus. D’altra banda, esmenta que cal
esperar la concessió de la subvenció.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre la ubicació. Assenyala que si l’Ajuntament té
coneixement de si els veïns del polígon utilitzaran aquella energia i si potser es podria
plantejar si tindria utilitat en una altra zona del municipi.
L’alcalde respon que n’ha parlat amb alguna inquilins. Respecte la ubicació, l’alcalde,
assenyala que una empresa ha fet la memòria per dur a terme el projecte i que en aquella
zona no hi ha problemes d’ubicació. L’alcalde també assenyala que la subvenció es
concediria si s’ubica en un polígon industrial. L’actuació forma part d’un Pla pilot que
permetria una segona caldera a la comarca i que, a dia d’avui, només es preveu per zones
industrials
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que s’hauria de procurar sonar l’energia més barata i
el regidor Sr. Jordi Baeta afegeix que caldria saber que els inquilins de les naus
demandaran aquesta energia.

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

L’alcalde esmenta que s’ha estimat una amortització de vuit anys.
El regidor Sr. Jordi Baeta asseyala que la amortització deu ser si va a ple rendiment i aquest
això s’hauria de saber. Cal conèixer l’interès prèviament.
L’alcalde assenyala que ara es demanarà la subvenció. Si es concedeix analitzarem la
demanda real per acceptar-la o no.
El regidor Sr. Jordi Baeta assenyala que el comrpomís d’utilitzar aquesta energia ha de ser
previ a la instal·lació.
L’alcalde, tancant el debat, proposa que es demanarà la subvenció i que, si s’atorga, primer
es preveurà el compromís dels veïns del polígon i, en segon lloc, que el cost màxim per
l’Ajuntament sigui del 10%.
Els regidors hi estan d’acord.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.
8. APROVACIÓ CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ORDENANÇA DE FITXERS
DE DADES PERSONALS DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES.
Per edicte d’aprovació provisional publicat al BOP Girona. núm 246, de data 23 de
desembre de 2008 es va publicar el text íntegre de l’ordenança reguladora dels fitxers que
contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Campelles. En data 22 de setembre
de 2009 es va publicar l’edicte d’aprovació definitiva de l’ordenança, BOP de Girona núm.
182, ja que no es van presentar al·legacions durant el termini d’exposició pública.
Havent-se observat errades en ambdós edictes referides als Fitxers Cementiri, i Agenda i
Protocol,respectivament, és necessari aprovar, pel Ple de la Corporació, la correcció
d’errades d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les correccions d’errors són les que es detallen a continuació:
1. Dins l’apartat onze “Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses en el
fitxer” número cinc “Cementiri”:
- on diu “Religió, Salut, DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon,
signatura/empremta digital, dades de família, altres: data de defunció, dades bancàries,
assegurances”
- ha de dir “DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon,
signatura/empremta digital, dades de família, altres: data de defunció, dades bancàries,
assegurances”
2. Dins l’apartat onze “Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses en el
fitxer” número disset “Agenda i Protocol”:
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- on diu “Ideologia, DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon”
- ha de dir “DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon”
Es proposa al Ple,
PRIMER. Aprovar les modificacions dels errors detectats a l’ordenança de fitxers de dades
personals.
SEGON. Notificar-ho a l’empresa ITGLOBAL.
TERCER. Publicar-ho, si s’adopta la proposta, al BOP de Girona.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.

9. APROVACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS
APROFITAMENTS DE CAÇA.

TÈCNIQUES

PER

Amb l’objectiu de dur a terme les autoritzacions dels aprofitaments de caça a les forests de
propietat forestal del nostre municipi és necessari aprovar el corresponent plec de
prescripcions tècniques particulars.
Vist el Plec de prescripcions tècniques que consta a l’expedient.
Per tot l’anterior es proposa al Ple:
PRIMER. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques per aprofitaments de caça per aquesta
anualitat i prorrogar el Plec de forma tàcita per les successives anualitats fins que se’l deixi
sense efecte de forma expressa per l’òrgan competent.
SEGON. Notificar aquest acord al CEINR.
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que l’aprofitament per a caça es pot subhastar i
adjudicar-ho al millor postor. Seria interessant contemplar-ho ja que pot ser una font de
recursos per l’Ajuntament. El regidor explica que les societats de caçadors busquen “cotos”
i paguen sumes importants. Assenyala que s’hauria de treure rendiment ja que disposem de
boscos per fer-ho.
El Ple aprova la proposta per unanimitat.
10. MOCIONS D’URGÈNCIA.
No n’hi ha.
11. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica els següents aspectes:
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1. Adequació de camins. Projecte itinerànnia.
Explica el projecte als regidors i que a l’Ajuntament li correspon pagar 1.103 euros cada
any en concepte de manteniment.
El regidor Sr. Jordi Baeta assenyala que, des d’un punt de vista turístic, no té una
incidència massa directa per Campelles. El camí que consta al projecte no aporta massa res
per a justificar-ne el seu import de manteniment anual. El regidor explica que, segurament,
si gestiona aquestes tasques el propi municipi sigui més eficaç i econòmic.
L’alcalde assenyala que es pot relacionar amb la intenció de reflotar la Mancomunitat de la
Vall de Ribes. Les tasques turístiques sembla que les hauria de desenvolupar la
Mancomunitat i, per tant, es podria donar el cas que es dupliquessin les tasques.
2. Reflotament de la Mancomunitat de la Vall de Ribes.
Relacionat al punt anterior es passa a debatre sobre aquest punt.
El regidor Sr. Jordi Baeta entén que la Mancomunitat ha de ser un instrument positiu. Un
dels aspectes ha de ser la coordinació entre els membres i evitar duplicitats de funcions. A
més, actuar des de la Mancomunitat implica tenir més pes davant altres instàncies.
En cas que l’iniciativa surti endavant s’han d’escollir dos representants. L’alcalde
assenyala que hauria de ser un de cada grup municipal.
12. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS
No n’hi ha.
No havent-t’hi més qüestions a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20:45 hores, i de la
qual jo, com a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

