SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Núm.: 1/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 26 de febrer de 2013 (segona convocatòria)
Inici: 19:00
Acabament: 21:15
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu
Sra. Marta Alsina i Domènech
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila

Assisteix la Sra. Núria Larroya Martí, treballadora de l’Ajuntament designada com a
secretària delegada permanent pel SAT comarcal.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell Comarcal
del Ripollès comissionat per les funcions públiques necessàries de Secretaria a
l'Ajuntament:
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decret d’Alcaldia
Ratificar decrets d’Alcaldia
Adhesió al Pla de Formació Continuada pel 2013 de la Diputació de Girona.
Aprovació de la denominació del Passatge de les Escales
Aprovació del compte de recaptació a data 31 -12-2012
Sol·licitud actualització de valors cadastrals d’immobles urbans a partir
del 2014
8. Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular
9. Aprovació de les sol·licituds d’inclusió d’actuacions a la convocatòria del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), quadrienni 2013 -2016
10. Aprovació provisional de la modificació puntual número 1 del POUP de la
Vall de Ribes a Campelles.
11. Seguiment de la gestió municipal
12. Precs, preguntes i mocions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió.
Justifica el canvi de data la celebració del Ple ordinari previst per divendres dia 22 a
causa de la nevada que va caure i el perill de circular en aquella situació de risc.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia,
següents:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 9. Corresponent a la sessió ordinària de
21-12-2012
Es deixa sobre la taula per unanimitat
2. DONAR COMPTE DELS DECRET D’ALCALDIA
Núm
.
1
2
3
4
5
6

7

Matèria

Aprovació de l’expedient de generació de crèdit 1/2013
Atorgar llicència d’obres de construcció d’un cobert per allotjar un hidrant al
quilòmetre 117,8 de la N-152 de Campelles.
Donar de baixar del padró de vehicles el rebut del vehicle amb matrícula
GI3919BK segons el certificat de destrucció per final de vida útil.
Aprovació de l’adjudicació de l’obra “Soterrament d’instal·lacions del carrer
Major fins a Cal Fuster per valor de 57.899,99 IVA inclòs.
Prendre coneixement de la comunicació del canvi de titularitat de llicència
d’activitat de l’Estació de servei de Campelles en favor de Societat Catalana
de Petrolis SA.
Sol·licitud de les subvencions en matèria forestal per a l’any 2013 per a les
actuacions:
a) Reserva de peus extrafusters per un import de 5.148 euros,
b) Reserves forestals destinades a la conservació de boscos singulars
per un període de 25 anys, per import de 3.793,20 euros;
c) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o
pastures per un import de 3.388,- euros;
d) Realització de tasques de gestió tècnica de les forests, per un import
de 2.698,30 euros.
Aprovar la liquidació de la remuneració per assistència a plens dels càrrecs
electes per un import brut de 50,- euros corresponent a l’any 2012.

El Ple en queda assabentat
3. Ratificar els decrets d’Alcaldia
Vista la Resolució d’Alcaldia de 24 de gener de 2013, per la qual l’Ajuntament
s’acull als ajuts per al finançament d’actuacions als Espais Naturals Protegits
de Catalunya, convocatòria 2013;
Vist que hem sol·licitat les actuacions:
a) substitució del filat espinós i col·locació d’un nou filat no agressiu per la
fauna en els dos últims trams que resten . Un des de la Covil a
Pardinella i l’altre des de Coll de Prat de Jou fins a Coll de l’Erola;
b) Millora de l’hàbitat a la Muntanya de Pardinella.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent.
1. Ratificar la Resolució d’Alcaldia dalt referenciada en tot els seus termes
2. Trametre certificat d’aquest acord a la Administració convocant de la
subvenció per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
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4. Adhesió al Pla de Formació Continuada pel 2013 de la Diputació de
Girona.
Vista la proposta d’adhesió tramesa per la Diputació de Girona i l’Associació
Catalana de Municipis en relació al Pla Agrupat de formació de l’Associació
Catalana de Municipis i comarques i la Diputació de Girona pel 2013;
Atès que el Pla Agrupat té per objectiu oferir f ormació continuada al personal
de l’administració local i que aquesta formació la imparteixen professionals
qualificats dins el món local;
Vist que per tal de poder incrementar els recursos i el nombre de cursos a
impartir és necessari incrementar el nomb re d’administracions locals
adherides;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos al Pla de formació continuada pel 2013
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a l’Associació Catalana
de Municipis
La proposta s’aprova per unanimitat
5. APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DEL PASSATGE DE LES ESCALES
Els ajuntaments tenim la obligació de mantenir la nomenclatura dels carrers,
la seva retolació i la numeració dels edificis actualitzats, d’acord amb l’article
75.1 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
En data 18 de gener de 2013, es presenten unes al·legacions a la comunicació
del domicili carrer Major 2B, fen constar que l’entrada de l’habitatge està
situada a les escales que transcorren des d el carrer Major fins al Carrer de
Dalt.
Atès que aquest passatge no té cap denominació;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la denominació de la via pública del Passatge de Les Escales.
Es correspon amb les escales d’accés des del carrer Major fins el carrer de
Dalt.
2. Donar-ne publicitat al web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament a
l’efecte de que les persones interessades puguin consultar l’expedient i
presentar les al·legacions que tinguin per oportunes, en el termini de vint dies
des de la publicació tauler d’anuncis.
3. En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ A DATA 31/12/12.

Vist el compte de recaptació per concepte, exercici i número de càrrec, tancat
a data 31-12-2012;
Vist la relació de rebuts pendents de cobrament
contribuent tancat a data 31-12-2012.

per any, concepte i

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar els Comptes de Recaptació a data 31 de desembre de 2012
2. Trametre aquest acord al Consorci Recaptació Cerdanya -Ripollès a l’efecte
corresponent
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Sol·licitud d’actualització de valors cadastrals d’immobles urbans a
partir del 2014
Vista la comunicació rebuda de la Delegació d’Economia i Hisenda a Girona per
la què informen que degut a la recent modificació de l’art. 32.2 del text refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari, que possibilita als Ajuntaments la
sol·licitud d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans
dels seus municipis per aplicació de coeficients previstos a l’efecte a les lleis
de pressupostos generals de l’Estat ;
Vist que la sol·licitud s’ha de comunicar abans del 28 de febrer de 2013 ;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals
dels bens immobles urbans de Campelles, dels coeficients que s’estableixin a
l’efecte per l’any 2014, així com pels successius, per la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, fins que l’actualització dels valors cadastrals del municipi
es situïn en un entorn homogeni del 50% respecte al valor del mercat, pr èvia
apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la
concurrència dels requisits legalment establerts.
2. Comunicar-ho a la Delegació d’Economia i Hisenda a Girona
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular del municipi de
Campelles.
Atès que per Decret d'Alcaldia de data 24-09-2012 es va incoar expedient pels
tràmits del nomenament del Jutge de Pau titular del municipi de Campelles,
d'acord amb els articles 4, 5 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, i l'article 101 de la Llei Orgànica del Po der Judicial;
Atès que en al BOPG núm. 192 de data 4-10-12 es va publicar l'anunci per
presentar les sol·licituds de les persones interessades en aquest càrrec i s’ha
exposat al tauler d’anuncis del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Ripoll i al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant el termini reglamentari ;
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Atès que ha presentat la documentació una única persona del municipi
interessada en el càrrec de Jutge de Pau titular de Campelles i és el Sr. Lluís
Cutrina Planella qui ja ocupa el càrrec a l’actualitat;
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament com
a JUTGE DE PAU TITULAR del municipi de Campelles al Sr. LLUÍS CUTRINA
PLANELLA.
2. Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a
Barcelona, Secretaria del Govern Jutges de Pau, així com al Jutjat de Primera
Instància i Instrucció Únic de Ripoll per al seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. APROVACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’INCLUSIÓ D’ACTUACIONS A LA
CONVOCATÒRIA DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
(PUOSC), QUADRIENNI 2013 - 2016
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període (DOGC
núm. 6263, de 28-11-2012), modificat pel Decret 162/2012, de 18 de
desembre (DOGC núm. 6278, de 20-12-2012);
Atès que les bases i convocatòria aprovades estableixen les diferents línies de
subvencions a les que poden accedir les entitats locals de la província de
Girona següents:
Annex 2. Bases específiques de la línia d'inversions
Annex 3. Bases específiques de la línia de manteniment i cons ervació
Annex 4. Programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona
Atès que l'Ajuntament considera com a actuacions prioritàries susceptibles
d'inclusió a la línia d'inversions (Annex 2) i al Programa de cooperació
municipal de la Diputació de Girona (Annex 4), les següents:
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Actuació
Redacció projecte executiu de Millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable al municipi de Campelles
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de
Campelles. Fase 1. Distribució
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de
Campelles. Fase 2. Dipòsit
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de
Campelles. Fase 3 Captació i conducció.
Obertura del camí a can Gorra
Adequació i millora de l’accés a Campelles
Dotació d’enllumenat al cementiri de Campelles

Anualitat
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2013

Atès que l’Ajuntament té prevista la realització de les actuacions esmentades
en el seu programa d’inversions i ha encarregat la redacció le s memòries

valorades sobre les actuacions que pretén dur a terme el quadrienni 2013 2016;
Atès que aquestes actuacions són de competència municipal conforme l’article
67 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i totes són de caràcter mínim i
obligatòries;
Atès que l'Ajuntament ha redactat la memòria sobre les actuacions que pretén
dur a terme el quadrienni 2013-2016, pel que fa a la línia de manteniment i
conservació (Annex 3);
Vistes les bases 4 i següents de l'Annex I, Bases Generals, del Decret
155/2012, relatives a la presentació de sol·licituds;
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. Aprovar la sol·licitud d’inclusió, dins la línia d'inversions de la convocatòri a
PUOSC 2013-2016, amb la prioritat i a l’anualitat corresponent, de les
actuacions que consten a la part expositiva d’aquest acord.
2. Aprovar l’avantprojecte de “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable al municipi de Campelles” i les memòries valorades de cadascuna de
la resta d’actuacions, i prendre el compromís de incloure-les a la programació
d’inversions de la Corporació.
3. Aprovar la memòria referent a les actuacions de manteniment, reparacions
i conservació que pretén dur a terme l'Ajun tament durant el quadrienni 20132016, i sol·licitar la seva inclusió al programa PUOSC 2013 -2016, dins la línia
de l'Annex 3, manteniment i conservació.
4. Acceptar expressament les bases de la convocatòria, i aprovar les fitxes de
sol·licitud segons el model establert que conté declaracions responsables
sobre l'acompliment de requisits necessaris per ser beneficiaris de
subvencions.
Manifestar expressament que l'Ajuntament es compromet al compliment les
obligacions establertes a la Base General 15 del De cret 155/2012, de 20 de
novembre.
5. Trametre la sol·licitud d’acord amb el que preveu l'article 9 i les bases 4 i
següents, del Decret 155/2012, de 20 de novembre, tenint en compte la
modificació realitzada a l'article 9.2 pel Decret 162/2012 i a tal ef ecte facultat
el secretari per a la presentació telemàtica de les sol·licituds.
6. Facultar l'alcalde Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu o regidor a qui delegui tant
àmpliament com en Dret sigui menester per a l'adopció de les resolucions que
siguin necessàries per a l'execució d’aquests acords.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO
1 DEL POUP DE LA VALL DE RIBES A CAMPELLES
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PRIMER. El Plenari municipal, en la sessió ordinària del dia 21 de desembre de
2012, va aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació
Urbanística Plurimunicipal, d’iniciativa pública i que formulà l’Ajuntament de
Campelles,;
SEGON. Simultàniament es va convocar un període d’informació pública per
un període d’un mes per tal que qualsevol persona, física o jurídica, pogués
consultar la documentació, i presentar al·legacions o suggeriments que es
consideressin oportuns aportar.
S’han publicat anuncis al BOP de Girona núm. 7, de 10 de gener de 2013, al
setmanari el Ripollès el dia 4 de gener de 2013 i a la Web municipal
www.campelles.cat des del dia 10 de gener de 2013 hi conta l’edicte i el text
íntegre de la modificació.
Es va demanar informe sectorial preceptiu al Departament de Territori i
Sostenibilitat (Habitatge) de conformitat a la legislació vigent. L’Agència
Catalana de l’Habitatge ha emès informe en el sentit que s’ha modificat la Llei
i no cal emetre informe;
TERCER. No s’han presentat al·legacions durant el mes d’informació pública.
QUART. L’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, essent procedent l’aprovació provisional per part del Ple, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de
conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
CINQUÈ. Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb l’establert en els
articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 1 del Pla
d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes a Campelles, en els
termes que consten a la documentació de l’expedient.
2. Fer saber que aquest és un acte de tràmit, no definitiu, i que no es pot
interposar cap tipus de recurs.
3. Elevar l’expedient diligenciat de la modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme i dues còpies diligenciades de al documentació tècnica, per tal
que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
No n'hi ha
12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
12.1. MOCIÓ PER A DECLARAR CAMPELLES
FRACKING

MUNICIPI LLIURE DE

Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció general
d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya per tal de fer prospeccions
d’hidrocarburs a través de la tècnica del "fracking" a la nostra comarca.
Atès que l’empresa Montero Energy Corporation SL està interessada en fer
investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas
no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i
d’hidrocarburs que no es troben emmagatzem ats en grans bosses en el
subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa
permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més
complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi
ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal.
Aquesta tècnica consisteix en perforar un pou en el subsòl profund, i es
realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície
possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la
roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la
intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a
la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la
trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies
químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de
perilloses, com ara metalls pesants.
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat
Units. No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que
demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un
gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químique s que
romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats,
pel que se’n deriven transferències als pous i aqüífers dels nostres pagesos.
Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits
terratrèmols sentits en les localitats properes als pous, amb risc per a les
nostres vivendes i propietats, recordem que les Llosses pateix terratrèmols
naturals i per tant inestable. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats
i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de
canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar -se per la superfície
del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de
qualsevol flamarada accidental.
Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans
quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels
hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot
considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn natural.
Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de
l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la
conservació de l’espai natural dels nostres pobles i vil·les que es podrien
veure afectat per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels seriosos
danys que se’n derivarien fruit de l’explotació industrial,
Es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
1. L'Ajuntament declara
HIDRÀULICA HORITZONTAL.

Campelles
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municipi

LLIURE

DE

FRACTURA

2. Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els
permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per
“fracking” a la Garrotxa i al Ripollès, tant a l’empresa Moreno Energy i a
qualsevol altra que ho demani amb les mateixes finalitats, fins que el
Parlament de Catalunya no aprovi una Llei que impedeixi aquesta tècnica
d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.
3. L'Ajuntament de Campelles entén que el seu terme municipal es una part
d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que
s’oposa a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de
la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en qualsevol
municipi.
4. L'Ajuntament de Campelles traslladarà al president de la Generalitat de
Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el
Fracking (PAF) els acords aprovats.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE
CAMPELLES
PER
RECLAMAR
A
L’ESTAT
ESPANYOL
QUE
NO
CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A
CATALUNYA
Vista la moció presentada pel grup de CiU a Campelles :
“..”
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre
de 2010,
ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures
d’austeritat
per tal de donar compliment a les exigències europ ees;
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de
dèficit del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades
les competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat
i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes
de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a
màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat
espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia,
Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça
l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%,
distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada administració. Atès
l’Informe aprovat el 16 de gener de 201 3 pel Parlament Europeu, que recull
propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es
posa de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma
justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada
una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels ministeris
que han transferit les seves competències però que encara existeixen sense
poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa
militar innecessària, com la compra d’equipaments militars nous i cars;

Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de
reducció de dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea
es limiti a centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment
presten serveis a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són
la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat del
benestar;
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplica r
un conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat
pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar
mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és
cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa
repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del
personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els
recursos públics amb rigor i austeritat ;
Per tot això, el grup municipals de CiU propos a al Ple municipal l'adopció dels
acords següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu
de dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB,
el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que
no és admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat
d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i
les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple,
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i,
concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les
administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la
normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els
ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària,
presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre
de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Di putats i al President
del Govern.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a la moció del grup municipal de CIU en tots els seus
termes
2. Comunicar-ho a tots el òrgans que consten al punt quart de la moció per a
la seva deguda constància.

10

La proposta s’aprova per unanimitat
12. 3. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Cutrina explica l'estat de cobrament de les subhastes forestals: tenim
dues adjudicades pendents de cobrar. La situació del mercat de la fusta en el
context de crisi general fa que els adjudicataris tinguin problemes per complir
les seves obligacions. No obstant tenen la voluntat de complir.
La Sra. Alsina demana si es pot fer un plànol de les zones forestal son tenim
subhastes adjudicades per tenir una idea de què parlem i poder fer un
seguiment.
El Sr. Cutrina es compromet a encarregar un plànol als tècnics per tal que
estigui a disposició dels regidors.
L'alcalde explica que s'ha de triar la retolació dels noms i números dels
carrers.
Presenta diferents opcions el assistents trien les lletres i els números adients.
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, el
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

