ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 6/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 31 d’agost de 2012
Inici: 17:20h.
Acabament: 18.45 h.
Lloc: Sala habilitada per l’Ajuntament al local social d’El Baell (Campelles)

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Josep Dordas i Vila
S’excusa Sr. Marc Cutrina i Gallart
Assisteix la Sra. Núria Larroya i Martí, administrativa de la corporació.
Actua com a secretària la Sra. Marta Arxé i Llagostera, secretària comissionada pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès i el Sr. Manel Vázquez Díaz,
Interventor comissionat pel Servei d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del
Ripollès. al municipi de Campelles.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Proposta d’aprovació del compte general 2011.
3. Proposta d’aprovació del pressupost municipal de 2013.
4. Ratificar les Resolucions d’Alcaldia.
5. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
6. Proposta de festes locals per el 2013.
7. Donar compte de les factures rebudes.
8. Mocions d’altres entitats.
9. Propostes d’urgència.
10. Gestió municipal.
11. Precs, preguntes i mocions.

L’Alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents i afegeix que els gestos són importants i
per això creu que té una gran transcendència el fet que avui sigui el primer dia que el Ple es
celebri al Baell. Felicita a la Comissió de Festes per l’èxit de la Festa Major i dóna les
gràcies per l’esforç i el treball dipositat.
El senyor Josep Dordas intervé per agrair que, a petició seva, s’hagi avançat l’hora del Ple.

Seguidament es tracten els punts de l’ordre del dia següents:
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 5, del Ple celebrat en data 29 de juny de 2012.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2011.
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2011, 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. 111, de data 06 de juny de 2012.
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l'any
2011 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon.- Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2011 i l’altra
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal
de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041,
de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb la
Resolució de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 30 d’abril) per la qual es publicà
l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 13 d’abril de 2010,
sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de
Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.
Tercer.- Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de
2011 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, atès
que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de desembre de
2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, les entitats
locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un únic procediment
telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en ambdues institucions a tots els
efectes.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2013.
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2013 elevat a
aquesta corporació en la forma prevista per l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, el
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
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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
7
8
9

EUROS
97,816,00
2,400,00
35,011,00
81,587,00
50,148,00

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0,00
19,812,00
0,00
70,526,00

TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357,300,00 €

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

EUROS
100,956,48
100,064,55
300,12
39,690,85

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REAL
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

116,338,00
0,00
0,00
0,00
357,300,00 €

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

PLANTILLA PERSONAL LABORAL
NOMBRE NOMBRE
PLACES VACANTS GRUP
I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
IV. PERSONAL D'OFICIS
PEO MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Així mateix i vistes les bases d'execució del Pressupost,

1

1

C2

1
1

0
0

AP
AP
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ES PROPOSA:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2013 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 2013 en la forma detallada en l´Annex II.
3. 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 que l’aprovació del pressupost comportarà l’aprovació d’un Pla
econòmic financer d’un any, perquè inclou un préstec.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
4. RATIFICAR RESOLUCIONS D’ALCALDIA
4.1. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Convocatòria d’ajuts per a la gestió forestal sostenible
Vista l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2012 els
ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la gestió
forestal, la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis, la diversificació de
l’economia rural i transformació i la comercialització dels productes forestals.
Vista l’Ordre AAM/151/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011, publicada
al DOGC número 5890 de 7 d’octubre de 2011.
Atès que l’ajuntament vol realitzar diverses actuacions relacionades amb el capítol II i IV
de la Gestió Forestal Sostenible, segons la memòria valorada redactada per l’enginyer
forestal del municipi de Campelles.
De conformitat amb les esmentades bases i la convocatòria de subvencions .
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local,
HE RESOLT:
Primer.- Acolliment de l’Ajuntament a les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per
a la gestió forestal sostenible per l’any 2012, segons l’Ordre AAM/251/2011, de 5
d’octubre.
Segon.- Sol·licitar una subvenció per el capítol II de les bases reguladores, Gestió Forestal
Sostenible, per dur a terme les actuacions descrites a la memòria valorada redactada per
l’enginyer forestal del municipi de Campelles, i per un valor total de 31.863,72 € (iva
inclòs).
Tercer.- Sol·licitar una subvenció per el capítol IV de les bases reguladores, Gestió
Forestal Sostenible, per dur a terme les actuacions descrites a la memòria valorada
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redactada per l’enginyer forestal del municipi de Campelles, i per un valor total de 3.427,02
€ (iva inclòs).
Quart.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple en la primera sessió que es
convoqui.
Cinquè.- Notificar aquest Decret al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca ,
Alimentació i Medi Natural, Direcció del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
1) Aprovar l’expedient de generació de crèdit número 1/2012 per ingressos en
forma i contingut que es detalla, de conformitat amb el que s’assenyala a les Bases
d’execució del pressupost.
2) Adjudicar al Sr. JF.LL. la màquina retroexcavadora model CASE 580 G per un
import de 1.500 euros i adjudicar al sr. J.P.C. la màquina Dumper, marca AUSA,
per un import 500 euros.
3) Atorgar uns subvenció. de 200€ a l’Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser, en
concepte d’ajut financer de les despeses organitzatives del III festival VallDansa, a
canvi d’oferir una ballada a Campelles.
4) Autoritzar la sessió d’ús de 85 unitats de cadires al Sr. S.M.G. en representació
a l’Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser per a la celebració del III festival
VallDansa.
5) Nomenar a la senyora regidora Marta Alsina com a tinent d’alcalde per l’absència
de l’alcalde des del dia 1 fins el 8 de juliol de 2012.
6) Requerir al Sr. J.A.L. perquè en el termini màxim d’un mes, aporti el projecte
tècnic ajustat corresponent, previst al Codi tècnic d’edificació i assenyalat pel tècnic
municipal en el seu informe.
7) Aprovar la certificació d’obra número 8 per un import de 60.378,48€ en
concepte de l’obra anomenada Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament,
la qual serà satisfeta quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
8) Aprovar el Pla local de joventut de Campelles 2012-2015.
9) Contractar per urgència al Sr. A.F.R, mitjançant contracte laboral temporal a
temps parcial, per tal de substituir a l’administrativa de l’Ajuntament en el període
de vacances d’estiu, amb efectes del dia 23 de juliol fins el 26 d’agost de 2012.
10) Aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 1.200€ corresponent a
les despeses relacionades amb la celebració de la festa del nucli agregat del Baell,
per a l’any 2012.
11) Acceptar la sol·licitud presentada per la Sra. M.C.M., representant de NAUS
COSTA S.L., per a procedir al canvi de nom del rebut d’IBI de la parcel·la número
9730906DG2893S001RY, a nom de l’Ajuntament de Campelles.
12) Aprovar la liquidació de despesa pels serveis prestats a la Junta de Conservació
de la Devesa Sector SU1, per un import de 144,41€.
13) Donar de baixa els rebuts inclosos al padró d’aigua i escombraries
corresponents als l’exercicis compresos entre el 2005 i 2011 a nom del Sr. J.S.V. ó
si s’escau, a la devolució de l’import al compte que assenyali l’interessat.

14) Establir la renda corresponent a les quotes de lloguer de la nau industrial del
polígon de Campelles, llogada al Sr. P.C.S., en la quantitat de 903,80€ mensuals més
IVA, amb efectes de l’1 d’agost de 2012 fins el 31 de juliol de 2013.
15) Arxivar definitivament l’expedient 100/200 de la llicència d’obres del Sr. J.I.B.
, en representació a l’empresa FUN PLANET INICIATIVES, S.L.
16) Atorgar llicència d’obres a la SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS S.A.,
representada pel Sr. J. R.S., substituir les canonades i els sortidors, així com la
substitució del paviment asfàltic per un de formigó per tal de complir la normativa
vigent, a l’estació de servei situada a la carretera N-152 km. 117,8 de Campelles, i
aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres per un total de
1.096,51 euros, amb número d’expedient 86/2012.
17) Atorgar llicència d’obres al Sr. A.A.M., per tal de fer una instal·lació d’una
caldera de llenya a l’edifici de la seva propietat situada al carrer Ripoll número 10 de
Campelles, i aprovar la liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres
per un total de 282,00 euros, amb número d’expedient 88/2012.
18)
Atorgar llicència d’obres al Sr. J. C.T. , per tal de fer una instal·lació
fotovoltaica per autoconsum a la finca d’Estèguel de Campelles, i aprovar la
liquidació de les taxes i de l’impost de construcció i obres per un total de 498,00
euros, amb número d’expedient 65/2012.
19) Atorgar llicència d’obres al Sr. J.I.N.B, per tal de fer obres de manteniment
consistents en reparacions d’entrada d’aigua a les cobertes, repassos de pintura,
enguixats i reparacions a la instal·lació elèctrica, i aprovar la liquidació de les taxes i
de l’impost de construcció i obres per un total de 553,60 euros, amb número
d’expedient 66/2012.
20) Adjudicar el contracte per a la construcció d’un mur de pedra i recollida
d’aigües al Local Social d’El Baell i per a repassar les parets i la teulada del
Cementiri d’El Baell, a l’empresa Construccions Lluis Cutrina S.L. per un import de
3.984,68€ i 1.950€ més IVA, respectivament.
21) Aprovar la certificació final d’obra i número 2 de l’actuació de Millora de la
xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli d’El Baell, per un import de
17.595,19€.
22) Aprovar la certificació única de l’obra anomenada Construcció d’una escullera
a la plaça de l’Ajuntament, per un import de 24.026,55€.
Alguns regidors formulen els oportuns aclariments per sobre algunes resolucions, que són
resoltes per l’Alcalde o la senyora Núria Larroya.
El Ple en queda assabentat.

6.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2013.
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 del Conseller d’Empresa i Ocupació a
proposta dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple és l’òrgan
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 EMO/185/2012, de 22 de juny,
publicada al DOGC núm. 6159, del 28 de juny de 2012.
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ES PROPOSA:
Primer.- Escollir els dies 20 de maig (segona pasqua granada) i 11 de novembre com a
proposta de les festes locals per l’any 2013.
Segon.- Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
7.- DONAR COMPTE DE LES FACTURES REBUDES.
Es dóna compte al ple de les factures rebudes a l’Ajuntament des de la darrera sessió
plenària ordinària.
Alguns regidors demanen aclariments sobre algunes factures, que són degudament resolts
per la senyora Núria Larroya o l’Interventor.
El Ple en queda assabentat.
8.- MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
8.1. ADHESIÓ A LA MOCIÓ APROVADA PER L'AJUNTAMENT DE RIPOLL
DE REBUIG A L'INFORME DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL
EN RELACIÓ ALS PRINCIPIS PER UNA NOVA DEMARCACIÓ JUDICIAL.
Vista la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió ordinària celebrada el
dia 24 d'abril de 2012, que tot seguit es transcriu literalment:
“...”
El Ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar en la sessió de data 19 d'abril de
2012 un document que conté els principis i criteris bàsics per a la nova demarcació judicial,
donant trasllat d'aquest document al Ministeri de Justícia, amb l'objectiu d'elaborar un debat
que permeti superar les disfuncions que provoca un disseny territorial que no respon a la
realitat d'una societat en constant i en profunda transformació.
L'aprovació per part del Ple del Consell General del Poder Judicial d'una proposta de
reducció a més de la meitat del número de partits judicials en tot Espanya, amb els
arguments d'una reagrupació, implica verdaderament una supressió de seus judicials passant
de 431 partits judicials a uns 200 en tot el territori espanyol, extrem que directament
atempta contra les competències atorgades a l'Estatut d'Antonomia de Catalunya i les seves
competències en matèria de justícia, així com també es vulneraria la pròpia
L'actual crisi econòmica no ha de suposar en cap moment una reducció dels serveis que es
presten en el territori, sinó el què hauria de suposar és una optimització de recursos, sense
que això suposés una supressió de seus judicials. En efecte, es disposa en l'informe elaborat
pel Ple de Consell General del Poder Judicial que seran bases de dit ajustament l'atenció i al
proximitat en temps i servei, l'ús de noves tecnologies, criteris demogràfics, reordenació de
geografia política respectant els àmbits territorials en que es desenvolupen les activitat
polítiques i econòmiques de cada zona, extrem que si es donés la desaparició del partit

judicial i del Jutjat originaria una vulneració d'aquests criteris que sosté el propi Consell
General del Poder Judicial.
El Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Ripoll és un ens del tot necessari per tal
de donar resposta als nombrosos assumptes que succeeixen al partit judicial corresponent, i
la seva supressió no només originaria un retrocés importantíssim al municipi en relació a
qüestions de justícia i als diferents professionals que es dediquen en l'àmbit judicial
(procuradors, empleats del Jutjat, advocats, pèrits,...) sinó també implicaria un greuge per
tots els ciutadans dels municipis del Ripollès allunyant la seu judicial actual a una altra
comarca, i per tant impedint prestar un servei apropat al ciutadans del territori, sense tenir
en compte la pròpia tipologia del territori, així com tampoc la pròpia problemàtica de les
comunicacions entre els municipis.
Per tot això, es considera del tot inoportuna la decisió del Consell General del Poder
Judicial de supressió automàtica sense tenir en compte factors importantíssims com són el
mateix territori, les vies de comunicació i la tipologia del partit judicial, sense menysprear la
dificultat que originaria amb els professionals que es dediquen en l'àmbit judicial l’eliminació
pura i simple del partit judicial de Ripoll per agrupar-lo a un altre partit judicial. Òbviament
són factors que s’han de tenir en compte i que correspon defensar des del territori i des del
propi Ajuntament de Ripoll sobre la base de l’autonomia local i les competències que
disposa el municipi, manifestant un rebuig manifest per la decisió unilateral del Consell
General del Poder Judicial, en el supòsit que aquest fos definitiva. Així mateix dita proposta
no pot prosperar en el cas de Ripoll doncs de ser així s’originarien un seguit de problemes
que desvirtuarien els criteris i les bases fixades pel propi Consell General del Poder Judicial.
En efecte, l’atenció i la proximitat es veurien afectades pel temps i pel propi servei, sense
perjudici dels quilòmetres que suposaria, atès la zona geogràfica en que es troben diferents
municipis del partit judicial, extrem que no podria ser superat per recursos tecnològics
ateses les dificultats encara ara existents en diferents municipis. Per altra banda, també es
vulneraria el criteri de reordenar atenent a les concretes circumstàncies de la geografia
política respectant els àmbits territorials en els que es desenvolupen activitats político
econòmiques, extrem que no es compliria en el cas d’agrupar Ripoll a un altra seu judicial.

EL PLE RESOL:
Primer.- Oposar-se genèricament a la decisió del Consell General del Poder Judicial
referent a la supressió (eliminació, reorganització, optimització) de les seus judicials i partits
judicials.
Segon.- Oposar-se específicament a la supressió del partit judicial de Ripoll i per tant del
Jutjat de Ripoll al considerar del tot necessària la seva existència atenent a diferents factors i
extrems especificats en l'apartat motivació d'aquesta resolució, fent constar que la seva
supressió vulneraria els propis criteris fixats pel Consell General del Poder Judicial segons
informe de data 19 d'abril de 2012 referent als principis per una nova demarcació judicial.
Tercer.- Instar al Consell General del Poder Judicial a que tingui en consideració i emeti
l'acord corresponent mantenint a Ripoll com partit judicial i per tant que disposi del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció sobre la base de poder donar atenció i proximitat al ciutadà
en temps i servei, així com l'atenció a les circumstàncies de geografia política, respectant els
àmbits territorials en que es desenvolupen les activitats polítiques i econòmiques de cada
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zona. Subsidiàriament i en defecte de la seva reconsideració que remeti a aquest Ajuntament
les motivacions i arguments utilitzats per la supressió del partit judicial de Ripoll i del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció de Ripoll.
Quart.- Instar al Govern de l'Estat per tal de que es pronunciï sobre aquesta decisió i instarlo a adoptar els acords necessaris per tal de mantenir el partit judicial de Ripoll tal i com
està fins ara.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en l'àmbit de les
competències atorgades per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya dicti les resolucions
necessàries per a la defensa del partit judicial de Ripoll.
Sisè.- Instar als demés municipis del Ripollès i al Consell Comarcal del Ripollès per tal que
s'adhereixin a aquesta moció.
Setè.- Trametre aquesta resolució als diferents portaveus dels grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Senat, al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
"..."
Es proposa al ple els següents acords:
1. Adherir-nos a la moció aprovada per l'Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes.
2. Comunicar el present acord a l'Ajuntament de Ripoll pel seu coneixement i als efectes
adients.
3. Comunicar-ho també al Consell Comarcal del Ripollès i a la resta de municipis de la
comarca, així com al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
8.2. ADHESIÓ A LA MOCIÓ APROVADA PER L’ACM PER RECLAMAR QUE
L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS
FONS PROVINENTS DE L’IRPF DESTINATS A PROGRAMES DE
COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS.
Vista la moció aprovada durant el darrer Comitè Executiu de l’ACM, celebrat el passat 3
d’abril, a Vilanova i la Geltrú que tot seguit es transcriu literalment:
“...”
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques de
gènere, serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies en el seu article 114.2:
“correspon a la Generalitat, en matèries de competència exclusiva, l’especificació dels
objectius als quals es destinen les subvencions estatals i comunitàries europees
territorialitzables, i també la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi
la tramitació i la concessió”.

Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal Constitucional
178/2011, del 8 de novembre de 2011, en relació a les bases reguladores per a la concessió
de subvencions sotmeses al règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials,
famílies i discapacitat, i la sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del
16 de desembre de 2011, amb relació a les bases i a la convocatòria de subvencions pera a
la realització de cooperació i voluntariat social amb càrrec d’assignació tributària del 0,7%
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del Tribunal
Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que l’Estat pot
destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les comunitats
autònomes, especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions essencials
d’atorgament, fins on permet una competència genèrica bàsica o de coordinació, però
sempre ha de deixar marge a les comunitats per concretar amb major detall l’afectació o
destí, i al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de les condicions
d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
Atès que en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en contra
de les transferències a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya de l’IRPF
destinat a finalitats socials.
Per tot això, s’acorda:
PRIMER.- Donar suport la Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de la
reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació tributària a
fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que corresponen a
Catalunya.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Estat
a acatar la Sentència del Tribunal Constitucional 178/2011 del 8 de novembre de 2011 i la
Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 1 de desembre de 2011.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de
l’Estat a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la
declaració de la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi les
subvencions derivades del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de
Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a complir les
sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a aquest tema i
detallades anteriorment.
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament, així
com al Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer ector a través de la
seva presidenta.
“...”
Es proposa al ple els següents acords:
1. Adherir-nos a la moció aprovada per l’ACM en tots els seus temes.
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2. Comunicar el present acord a l’ACM, pel seu coneixement i als efectes adients.
3. Comunicar-ho també al Consell Comarcal del Ripollès i a al resta de municipis de la
comarca.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

8.3. ADHESIÓ A LA MOCIÓ A FAVOR DEL RESPECTE AL MAPA MUNICIPAL
DE CATALUNYA I EN DEFENSA DE LES COMPETÈNCIES EXCLUSIVES EN
AQUEST ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i
indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut
d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments són una peça bàsica pel
desenvolupament socioeconòmic del país, i de la qualitat de vida del ciutadans del país.
En els darrers trenta anys tot i l’increment de població, 1.7 milions persones, amb el
conseqüent desenvolupament de les trames urbanes, el mapa municipal ha estat estable. Des
de les primeres eleccions democràtiques municipals del 1979, s’han creat tant sols 13 nous
municipis, i hi ha hagut 1 agrupació voluntària d’ajuntaments.
Aquesta naturalesa bàsica del municipi, es reflecteix de nou a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, quan s’afirma “Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en
municipis i vegueries”. Una arquitectura institucional pròpia ha estat una reivindicació de
molts sectors polítics, intel·lectuals i científics catalans, reclamant una organització
territorial pròpia més arrelada a la història, comunicacions i relacions econòmiques pròpies
del país. De fet, quan Catalunya va perdre la Guerra de Successió, i la posterior
promulgació del Decret de Nova Planta de l’any 1716 va suposar un evident punt d’inflexió
en el futur polític i jurídic del nostre país, amb la supressió dels òrgans propis de govern i
la conseqüent paralització de creació de normativa pròpia. Aquesta situació va afectar de
manera notable en el camp de la divisió territorial, que no va poder seguir el seu procés
lògic d’adaptació, segons les necessitats reals del territori. Es va imposar una
arquitectura forana, estranya, amb un esperit clarament centralitzador i amb l’objectiu de
control.
En els debats sobre el model territorial hi ha una constant: el dubte sobre l’estructura
municipal i les diferents propostes de transformació. Majoritàriament els estudis o
posicionaments, aposten per una reducció del nombre de municipis a partir d’un procés de
fusió, més o menys dràstic, governat per l’estat o per la Generalitat de Catalunya. Els
arguments amb el que es volen sustentar aquestes fusions, tenen sempre el denominador
comú de defensar-se sota l’argument econòmic, i en particular, d’agregar població atenent a
economies d’escala. Enlloc està demostrat que aquesta fusió municipal comporti en totes i
cadascunes de les competències municipals un major estalvi econòmic. De fet, processos de
fusió municipals fets en diversos països d’Europa estan qüestionant que alguns serveis es
puguin prestar de forma més eficient i eficaç en àmbits territorials agregats.
Atès que només en els darrers mesos hi ha hagut diversos informes i o posicionaments
públics, un del Consell d’Europa que situava un llindar òptim mínim d’habitants en 10.400;
de l’Institut d’economia de Barcelona, que ho fa en 5.000; o un altre de la FEMP, que
considera inviable l’estructura municipal que tingui menys de 1.000 habitants o que defensa
l’acumulació de competències en un llindar superior de 20.000 habitants per poder
desenvolupar eficientment determinades competències.

Atès que hi ha el perill que es vulgui aprofitar la complexa situació econòmica per desplaçar
als els ajuntaments un excessiu grau de responsabilitat, tot atribuint als governs locals
despeses supèrflues o ineficiències constants.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que es contempli la realitat del mapa municipal, com una eina per prestar de la
manera més eficient determinats serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor
indispensable.
SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat
del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.
TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així
com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el
desenvolupament de la nova Llei de governs locals i que les competències que s’atribueixen
a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de
Finances locals.
QUART.- Que es continuï promovent la cultura de la mancomunació d’esforços, per tal de
millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat els serveis públics. A més, i sempre
amb un estudi de viabilitat tant econòmica com social, la fusió voluntària de municipis.
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament als
Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i
mancomunador de serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de manera
eficient aquesta necessària funció.
SISÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Governació i Relacions institucionals i a tots els portaveus dels grups del
Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Ripollès, per tal que si
ho consideren oportú, prenguin aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

8.3. ADHESIÓ A LA MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ
Ateses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposen
l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la
discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat
espanyol.
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua pròpia
i hi superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la interpretació
jurisprudencial de la cooficialitat.
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Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del
castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants.
Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea
que no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del
català, un fet que reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona
segons la llengua que parlin.
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un
1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant
contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i
amb la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar
l'elecció de llengua dels ciutadans.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del castellà a
Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets que perpetuen la
discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a l’Estat espanyol.
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com
a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.
TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plena normalització de la
llengua catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació amb
la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la
Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua de les
administracions a Catalunya.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Ripollès, per tal que
si ho consideren oportú, prenguin aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
9.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
Es proposa sotmetre a votació del Ple l’aprovació de la modificació de les Ordenances
Fiscals per al 2013, per urgència, atès que la seva preparació ha coincidit amb el mes
d’agost i esdevé necessària la seva publicació i aprovació definitiva abans de finalitzar el
present exercici.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
9.1. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A 2013
Vistes les ordenances fiscals reguladores de les taxes i els impostos que l’Ajuntament de
Campelles té aprovades i que són d’aplicació al municipi;

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb la disposició transitòria 2a de la Llei
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de
reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic, es proposa modificar algunes
de les ordenances fiscals vigents, per tal de compensar l’increment progressiu de despeses al
qual l’Ajuntament ha de fer front i per poder continuar prestant els serveis públics que són
de la seva competència;
Previ informe de la Intervenció, i vistos els estudis econòmico-financers corresponents, que
posen de manifest el cost dels serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de les
taxes;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de taxes i
impostos municipals, per l’any 2013, següents:
Ordenança fiscal núm. 16 – reguladora Taxa subministrament d'aigua:
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA PRIMERA.TARIFA DOMÈSTICA
De 0 m3 a 18m3: 0,1273 €/m3
De 19 m3 a 27 m3: 0,1910 €/m3
De 27 m3 a 45 m3 0,5347€/m3
Més de 45 m3 0,8020 €/m3
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 5,00 €
TARIFA SOCIAL
De 0 m3 a 18m3: 0,0637 €/m3
De 19 m3 a 27 m3: 0,0955 €/m3
De 27 m3 a 45 m3 0,2673€/m3
Més de 45 m3 0,8020€/m3
Quota de servei (€/trimestre/habitatge)........ 5,00 €
TARIFA INDUSTRIAL, COMERÇ I OBRES:
De 0 m3 a 18m3: 0,1910 €/m3
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De 19 m3 a 27 m3: 0,3183 €/m3
De 27 m3 a 45 m3 0,5474/m3
Més de 45 m3 0,6747 €/m3
Quota de servei (€/trimestre)........ 5,00 €
TARIFA SEGONA.TARIFA DE PREUS COMPLEMENTARIS
- Connexió embrancament per habitatge o local
(no inclou obra civil) 175,00
- Instal·lació embrancament i instal·lació general interior
(no inclou obra civil) 351,14
- Connexió contra incendis de 2a sense comptador de control 670,72
- Alta nova
- Comptador 86,35
- Instal·lació 30,11
- Drets de connexió 99,16
- Fiança 12,02
- Canvi de nom
- Canvi de nom 9,02
- Fiança 12,02
- Represa del subministrament
- Treballs administratius 14,03
- Precintar i desprecintar aixeta 30,11
2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2013 i continuaran vigents
mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
3. Aquest acord d’aprovació provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies
hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat,
en els termes de l’art. 17 del RDL 2/2004, pot examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que consideri oportunes.
4. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional, sense necessitat cap altre acord per part plenari de la corporació. Caldrà, en tot cas,
publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions introduïdes.
L’Interventor, a petició del senyor Jordi Baeta, explica que la classificació i els trams són els
mateixos que els del cànon de l’aigua i que la lectura serà trimestral.
L’Alcalde explica que no es tracta en cap cas d’un caprici, sinó que l’ACA fa anys que ve
exigint el cobrament del cànon. L’ACA posarà comptadors d’aigua d’entrada i de sortida
als dipòsits. Afegeix que han estat dels darrers municipis en fer la xarxa d’aigua, en aquest
cas al Baell.
El senyor Jordi Baeta explica que el consum habitual d’un habitatge està en el primer o
segon tram. El punt conflictiu és que el cobrament del cànon que exigeix l’ACA està pensat
en termes urbans i en el cas de tenir un hort o un jardí, sortirà car. Es regula la taxa, els
detalls del cobrament els fixarà l’empresa que ho gestioni, si és el cas. Independentment del
que vulgui cobrar l’Ajuntament, des del moment en què es posin en marxa els comptadors,
s’haurà de pagar a l’ACA pel consum que es fa, el cànon.
El senyor Alcalde afegeix que per aquells que ja pagaven l’aigua el discurs ja està après, en
canvi pels que no pagaven l’aigua sí que els suposarà un canvi.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

10.- GESTIÓ MUNICIPAL.
El senyor Alcalde no té res a afegir.

11.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
11.1. El senyor Josep Dordas comenta que el camí que surt de Can Castell a Can Pernau, hi
ha trossos que està malament, que gairebé és més alt que el marge. Proposa de posar
tanques. Als anys 90 es va cimentar, però ara ja gairebé no en queda.
L’Alcalde diu que s’ho aniran a mirar i intentaran arreglar-ho.
11.2. El senyor Josep Dordas diu que hi ha una línia de clavegueres, a cal Trenat, que té una
sèrie de boques que es van deixar més altes i, al passar pel camí la màquina llevaneus les
aixeca i estan aixafades. També comenta que el temps ha canviat i les sequeres cada vegada
són més llargues. Hi ha 4 hidrants però només hi ha 1 mànega i faltarien les altres.
L’Alcalde diu que això té fàcil solució perquè al magatzem n’hi ha.

11.3. El senyor Josep Dordas demana com està el camí antic, el que passa per Can Coll.
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L’Alcalde explica que en Marc, que no ha pogut assistir al Ple, ja va parlar amb el CEINR.
Es demanaran 3 pressupostos, un d’ells serà a la Fundació MAP. Afegeix que s’ha d’insistir
amb Telefònica per un cable despenjat.
El senyor Josep Dordas explica que ja van trucar, però temps d’ell arribar ja havien marxat,
per tant, encara està per arreglar.
11.4. El senyor Josep Dordas explica que el Ripollès va publicar les banderes dels
ajuntaments i va veure que la informació que donava de la de Campelles estava malament.
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 18:45 hores, de la qual,
com a secretària, estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Marta Arxé i Llagostera
Secretària comissionada
SAT del Consell Comarcal

