AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 4/2009
Caràcter: ordinari
Dia: 27 d’abril de 2009
Inici: 18:15 h.
Acabament: 21:25 h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusa
Sr. Jordi Baeta i Galceran
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.

Aprovació de les actes números 2 i 3.
Ratificar Decrets d’Alcaldia.
Donar compte del Decrets d’Alcaldia.
Suport a mocions d’altres entitats.
Inclusió de les carreteres de Campelles al Pla zonal que redacta el Servei de Xarxa
Viària Local de la Diputació de Girona.
6. Estat de situació del POUP de la Vall de Ribes en relació al municipi de Campelles.
7. Seguiment de la gestió municipal
7.1. Proposta per la organització de cursets d’estiu a Campelles de primers auxilis
bàsics i primers auxilis a la natura coordinats per la Creu Roja de Ripoll.
7.2. Exposicions que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès de “La ramaderia
transhumant al Ripollès” i “El ferro i la mineria al Ripollès”.
7.3. Inventari de camins d’accés motoritzat.
8. Inici de l’expedient de contractació de les obres d’enllumenat d’El Baell.
9. Aprovar incialment els Plans
10. Precs, preguntes i mocions.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El secretari explica als regidors la idoneitat d’incorporar dos punts a l’ordre del dia que, per
raons de temporalitat, no constaven a l’ajuntament a la data de convocatòria del Ple que, no
obstant, són d’interès la seva inclusió. Demana a l’alcalde la incorporació d’aquests a l’odre
del dia.
L’alcalde, fent ús de les seves potestats, proposa al Ple incorporar a l’ordre del dia els punts
8 i 9, ressenyats a l’ordre del dia d’aquest acta i no inclosos en la convocatòria del Ple,
degut a que se n’ha tingut constància amb posterioritat a la convocatòria del Ple i són
s’interès pel municipi.
El Ple, per unanimitat, acorda incorporar-los a l’ordre del dia, quedant ordenat com a dalt
es ressenya.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta número 2 i 3.
En relació a l’acta núm. 2, la regidora Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer demana un
alcariment sobre el contingut del punt número 11 (Proposta per la tramitació per facturar
els consums d’aigua al municipi de Campelles). El Ple va acordar pagar els consums
d’aigua i demana un aclariment sobre aquest punt.
L’alcalde, l’Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix, explica que és l’Agència Catalana de l’Aigua
l’administració que impulsa aquesta mesura ja que enten que no és just que qui més gasta
no pagui. A més, l’ACA, n’és l’administració competent.
El regidor Sr. Joan Dordas i Riu, explica que a la llarga el consum d’aigua s’haurà de pagar
i que és just que el que més gasti pagui el que li correspon, posant com a exemple el
particular que té una piscina.
A més, assenyala, l’any 2012 les canonades d’uralita han d’estar retirades de les
instal·lacions d’aigua.
L’alcalde, afegeix que el sistema de facturació va per trams de consum.
En relació a l’acta núm. 3, el regidor Sr. Joan Dordas i Riu esmenta que en algún punt de la
seva redacció no es reflexa el sentit de les seves paraules, però desisteix a demanar-ne
l’esmena.
El Ple aprova les dues actes per unanimitat.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

23/02/09

Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per l’actuació
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2

10/03/09

3

10/03/09

4

10/03/09

5

10/03/09

6

16/03/09

7

27/03/09

8

30/03/09

9

31/03/09

10

3/04/09

11

2/03/09

“millora de les infraestructures ramaderes” per valor de
22.126,5 €
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per la creació
d’una reserva forestal destinada a la conservació del bosc per
import de 20.083,80 €.
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per tasques de
recerques de fites per acabar de delimitar les forest públiques
de les propietats privades per valor de 1.577,60 €.
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per la creació
d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus i de
pastures per valor de 6.960 €.
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per la neteja i
desbrossaments als marges dels camins municipals per valor
de 2.060,16 €.
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per atendre les
despeses de les nevades i ventades d’aquest hivern per valor
11.237,04 €
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per béns
d’equipament i condicionament de l’espai social del Baell, per
valor de 2.514 €
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona pel Fons de
Cooperació Local per cobrir les despeses de les festes de
Campelles per valor de 4.276,40 €
Sol·licitud subvenció al departament de Medi Ambient de la
Generalitat per actuacions previstes de reforma de l’enllumenat
públic al nucli del Baell per valor de 2.470,33 €.
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per realitzar
obres d’equipament i condicionament a l’edifici de les antigues
escoles per valor de 11.018,31 €
Aprovació de la certificació d’obra número 2 per import de
37.531,03 € de l’obra “Captació i Dipòsit d’aigua potable al
nucli del Baell”

El secretari, aclarint dubtes dels regidors, explica que les sol·licituds de subvencions no
vinculen a l’ajuntament, en relació a la seva forçosa acceptació un cop concedides.
El Ple ratifica els decrets per unanimitat.
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
12

Data
24/02/09

13

24/02/09

14

25/02/09

Assumpte
Llicència d’obres de l’estació base de Telefonia Mòbil a
l’edifici de les antigues escoles
Llicència d’activitats de ramaderia extensiva del Sr. Antoni
Arquès Martí.
Autorització de pagament de la factura del Patronat de
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15

19/03/09

16

19/03/09

17

27/03/09

18

26/03/09

19

31/03/09

20

2/04/09

21

14/04/09

22

19/03/09

Turisme de la Vall de Ribes per la composició fotogràfica
il·luminada per valor de 510,-€
Autorització de pagament d’una bestreta de 150€ al
treballador Eric Lucas Noguera, a compte nòmina Març
Contractació del treballador JOAN MARTINEZ
ANFRUNS, per la baixa voluntària de l’anterior
treballador JOAQUIN CONTRERAS PUIGCORBER.
Autorització de pagament per valor de 1.670 € a PRAT
SCP en concepte de la fiança de la subhasta forestal del
2004.
Autorització de pagament de rebuts cobrats des de
recaptació a la Sra. Montserrat Cosp Sabadell , pel
subministrament d’aigua i escombraries d’una parcel·la
sense edificar.
Atorgament de subvenció per valor de 5.000 € a la
Parròquia de Campelles per la restauració de la façana i
accés al Campanar.
Autorització de pagament de les factures a nom de
AHMED EL OUARI i BARI CHERRI per valor de
16.123,54 i 6.936,80 € respectivament pels treballs
efectuats d’estassada de sotabosc i primera aclarida al Bosc
de Campelles.
Traspàs de funcions de l’Alcalde a la Sra. Núria Martí
Verdaguer durant les vacances del Sr. Palau.
Autorització de pagament d’una bestreta de 300€ al
treballador Eric Lucas Noguera, a compte nòmina Abril.

L’alcalde explica als regidors el contingut dels decrets.
El regidor, Sr. Joan Dordas i Riu, en relació al decret de data 31 de març de 2009, fa esment
que no és just donar una subvenció. Demana si s’ha canviat el vitrall.
L’alcalde, explica el vitrall és una de les actuacions que s’han dut a terme, a més de les
adequacions corresponents a la façana i al campanar.
El regidor, Sr. Joan Dordas i Riu, demana què es restaurarà.
L’alcalde respon que es repica la façana i es deixa a pedra vista. També es posa el rellotge
en marxa. Així mateix, afegeix que s’han pagat 3.000 euros i que la resta, fins a arribar als
5.000 euros, es pagaran a la fi de les obres.
En relació al punt 20, decret 2 d’abril de 2009, el regidor, Sr. Joan Dordas i Riu, demana:
1.- En quant temps s’han fet els treballs, 2.- Si són una empresa i si és participada per
l’Esteve Pous i 3.- Si està pressupostat, ja que és una despesa important.

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

4

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

L’alcalde respon: 1.- Que les factures les emet Ahmed i que és de Sant Joan. 2.- No li
consta que sigui de l’Esteve Pous. 3.- Està pressupostat.
El Ple en queda assabentat.
4. SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
Vist l’escrit presentat a l’Ajuntament de Campelles pels Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) exposant la problemàtica de la possible desaparició de les explotacions
agrícoles i ramaderes per, entre d’altres motius, la legislació que, sobre el seu sector, es pot
arribar a fixar des dels municipis i que suposen un increment en les restriccions respecte a
les fixades per la normativa vigent autonòmica, estatal o europea.
A la vegada, la seva desaparició, afecta també al manteniment de l’entorn natural dels
municipis que gestionen els propis pagesos fruit de la seva activitat.
La JARC enten la voluntat dels ajuntaments de regular aquestes activitats i, vist que són la
organització professional agrària més reprsentativa a nivell de Catalunya, presenta unes
propostes que serveixin de base de regulació de les explotacions agrícoles i ramaderes
sobre les quals, els ajuntaments, regulin aquestes activitats.
La JARC demana que l’ajuntament doni el seu parer sobre aquesta problemàtica i així
poder elaborar una radiografia de futur de les explotacions ramaderes a les comarques de
Girona.
Es proposa al Ple: Comunicar a la JARC el parer d’aquest ajuntament sobre la problemàtica
exposada en la seva petició.
El Ple acorda, per unanimitat, donar resposta a la petició de les JARC.
5. INCLUSIÓ DE LES CARRETERES DE CAMPELLES AL PLA ZONAL QUE
REDACTA EL SERVEI DE XARXA VIÀRIA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA.
La Diputació de Girona, en col·laboració amb el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, durà a terme la redacció d’un Pla zonal, d’acord amb la Llei 7/1993, modificada
per la Llei 11/2008, de carreteres de Catalunya, amb l’objectiu d’identificar les vies que
podran integrar-se a l’actual xarxa viària local que gestiona la pròpia Diputació. Aquest Pla
zonal té l’objectiu d’incloure aquells vials de titularitat municipal que duen a terme les
funcions pròpies d’una carretera però que, per raons històriques, no han estat assumits per
cap administració superior i que han quedat a càrrec dels propis municipis.

La Diputació demana a l’ajuntament que li faciliti els nuclis de població que formen part
del municipi amb el nombre d’habitants empadronats i qualsevol altre suggeriment que es
consideri convenient que s’estudiï dins la redacció del Pla zonal.
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Es proposa al Ple: Facilitar la informació demanada per la Diputació de Girona, a fi i efecte
que pugui tenir en consideració els vials del municipi de Campelles en la redacció del Pla
zonal.
L’alcalde assenyala que les carreteres que s’haurien de comunicar haurien de ser: Baell a
Campelles i Campelles a Planoles.
El regidor, Sr. Joan Dordas i Riu, demana si s’aplicarà la normativa de carreteres.
El secretari pren la paraula responent que la única informació que ha arribat a l’ajuntament
és la petició de la Diputació per incloure-les al Pla zonal que es redactarà.
El Ple acorda donar resposta a la petició de la Diputació de Girona, als efectes que tingui en
compte el municipi de Campelles en la redacció del Pla zonal.
6. ESTAT DE SITUACIÓ DEL POUP DE LA VALL DE RIBES EN RELACIÓ AL
MUNICIPI DE CAMPELLES.
El Consell Comarcal del Ripollès tramita el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de
la Vall de Ribes, redactat pels serveis tècnics de la Comissió d’urbanisme de Girona. El
municipi de Campelles és un dels inclosos en aquesta tramitació.
Aprovat inicialment el POUP pel Consell Comarcal, que n’és l’organ competent, d’acord a
l’art. 83.2.a) del TRLUC, la tramitació d’aquest es trobava en la fase d’al·legacions a
l’aprovació inicial per un termini d’un mes, d’acord a l’art. 83.4 del TRLUC. El termini
inicialment concedit per a la formulació d’al·legacions vas ser ampliat fins el passat 20
d’abril.
Paral·lelament al tràmit d’informació pública, l’organ que tramita el Pla, demana els
informes sectorials als organismes corresponents que l’hauran d’emetre en el termini d’un
mes. Aquest organismes són tots aquells que tenen competències en els àmbits que el
POUP afecta: aigua, medi ambient, entre d’altres,
Així mateix, es concedeix dins aquest mateix termini, audiència als ajuntaments dels
municipis que confinen amb el terme municipal que tramita un Pla d’ordenació.
Finalitzat el termini d’al·legacions, s’informarà sobre el sentit d’aquestes a cada ajuntament
perquè n’exposi el seu parer. Seguidament, es resoldran les al·legacions presentades en
sentit estimatori, total o parcial, o en sentit desestimatori i es notificaran individualment als
interessats.
Realitzat el tràmit de resolució i notificació de les al·legacions a l’aprovació inicial a
cadascun dels interessats, s’incorporaran al POUP, les modificacions de les al·legacions
estimades. L’acte de notificació de la resolució de les al·legacions és un acte de tràmit i, per
tant, no susceptible de recurs en aquest moment de tramitació del POUP.
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El Consell Comarcal, d’acord amb l’art. 83.2.a), aprovarà provisionalment el POUP i el
remetrà, juntament amb els informes sectorials demanats a les administracions competents,
a la Comissió d’urbanisme de Girona que és l’organ competent per aprovar el POUP
definitivament.
El Ple acorda pactar una posició institucional davant el POUP, en el sentit de demanar que
el 30% de sòl destinat a habitatge de protecció pública en els sectors de sòl urbanitzable
comporta un greu perjudici pel municipi de Campelles, tot i que el Ple és conscient de les
obligacions que imposa la normativa urbanística.
7. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
7.1.Proposta per la organització de cursets d’estiu a Campelles de primers auxilis bàsics
i primers auxilis a la natura coordinats per la creu roja de Ripoll.
7.2.Exposicions que ofereix el consell comarcal del ripollès:
- “La ramaderia transhumant al ripollès”
- “El ferro i la mineria al ripollès”.
7.3 Exposició itinerant de la Diputació de Girona, a partir de la última setmana d’agost:

- “Retrats de la memòria de l’Elisabeth Serra” (disponible a partir del 24 d’agost)
- “Aquarel·les” (disponible de setembre a desembre)
7.4. Escollir el cap de setmana de la Festa de Sant Martí (Dimecres 11 de novembre)
- Cap de setmana anterior, el 7 i 8 de novembre
- Cap de setmana posterior, el 14 i 15 de novembre
7.5. Programació de la Festa de Pentecosta els dies 30 i 31 de maig.
7.6. Inventari de camins d’accés motoritzat. (llistes al tauler d’anuncis fins el Ple)
El Ple acorda:
En relació al punt 7.1, subvencionar els cursos amb el 50% del seu cost i publicar, al web
de l’ajuntament, la informació respectiva per a la realització d’aquests cursos, als efectes de
donar-ne publicitat.
En relació al punt 7.2, s’acorda fer saber al Consell Comarcal que l’ajuntament ofereix les
instal·lacions municipals per a dur a terme les exposicions, de les quals està interessat que
es puguin exposar a Campelles.
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8. INICI DE L’EXPEDIENT
D’ENLLUMENAT DEL BAELL.

DE

CONTRACTACIÓ

DE

LES

OBRES

Atesa la necessitat d’aquest ajuntament de realitzar les obres consistents en la “reforma de
l’enllumenat del Baell” pels motius següents: l’entrada en vigor de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret
82/2005, de 3 de maig, que desenvolupa la Llei 6/2001, fan necessari adequar les
instal·lacions d’enllumenat exterior del Baell a aquesta normativa. Conseqüentment és
necessari contractar l’obra “reforma de l’enllumenat del Baell”.
El Pressupost d’obres del projecte redactat pel Sr. Pere Franquesa i Guix, enginyer tècnic
industrial, col·legiat núm. 7.100, ascendeix a 24.703,27 euros IVA inclòs (21.295,92 euros
de preu base i 3.407,35 euros d’IVA)
El projecte “reforma de l’enllumenat del Baell” està inclòs dins l’anualitat 2008 del Plà
únic d’obres i serveis de Catalunya −PUOSC− amb una subvenció de 22.232,94 euros.
L’organ competent per iniciar l’expedient de contractació és el Ple, ja que l’import
d’execucició de les obres és superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal.
Es proposa al Ple:
1. Acordar l’inici de l’expedient de contractació de les obres del Baell.
2. Facultar l’alcalde per dur a terme les actuacions que siguin necessaries per a tramitar
l’expedient i el desenvolupament de les obres fins a la seva completa execució.
3. Informar al Ple, en les sessions que se celebrin, sobre l’estat d’execució.
El Ple acorda la proposta per unanimitat, matitzant que se li consultaran les propostes de les
empreses interessades en realitzar les obres.

9.APROVACIÓ INICIAL DELS PLANS D’EMERGÈNCIES INUNCAT I
SISMICAT
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya disposa al seu article 47,
que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat
general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, exerceixen les funcions que els atribueix
aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de llur
col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de
greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques;
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència municipal, els
plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument
de planificació de protecció civil d’àmbit municipal;
Vist que l’Ajuntament de Campelles té signat un contracte amb el Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la redacció del plans d’emergència
municipals;
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Vistos els manuals d’actuació municipals INUNCAT I SISMICAT redactats pels tècnics del
Consorci;
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre aprovació
de les ordenances i reglaments municipals;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment els manuals d’actuació municipals INUNCAT I SISMICAT de
l’Ajuntament de Campelles.
2. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de 30 dies al BOP de la província de Girona i
al DOGC.
3. En cas que no es presentin al·legacions quedaran aprovats definitivament sense necessitat
de prendre cap altre acord.
4. Comunicar aquest acord al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès
Natural del Ripollès i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya juntament
amb tres exemplars dels Plans aprovats.

10. PRECS, PREGUNTES i MOCIONS.
El regidor, Sr. Joan Dordas i Riu, esmenta que al Baell encara queda decoració de Nadal
pendent de treure.
S’obre debat sobre les festes del poble. L’alcalde assenyala que les organitza la
dinamitzadora de joventut. S’acorda porposar als bars del poble per cuidar-se del servei de
bar a les festes de la Pentecosta i la resta de festes que organitza l’ajuntament.
El regidor, Sr. Simon Rovira i Puig, recorda que s’han d’escollir els representants a la
Comissió de Muntanya. El Ple escull com a representants el Sr. Josep Maria Alsina i
Perpinyà i el Sr. Isidro Simón i Pous.
El regidor, Sr. Simon Rovira i Puig, representant de l’ajuntament a la ADF demana què ha
vingut des de l’ADF a l’ajuntament. Fa dos anys que l’ajuntament en forma part i es
desconeix com està el tema.
L’alcalde proposa fer un inventari en relació als béns rebuts de l’ADF. El Ple acorda dur-lo
a terme per debatra-ho en properes sessions plenaries.
L’alcalde assenyala que ara han entrat 1.200 euros per pagar l’actuació en camins del
municipi de l’any 2008.
L’alcalde explica que l’ADF compra material o reparteix subvencions als municipis per a
dur a terme actuacions determinades, com per exemple dipòsits d’aigua.
El regidor Sr. Simon Rovira i Puig fa ressenya que l’administrativa de l’ajuntament no
atrapa la feina, segons li ha fet saber. Els regidors n’estan assabentats.
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L’alcalde enten que el volum de feina no és excessiu i que és similiar al volum que hi havia
amb l’anterior administrativa. El sou és de 1.300 euros nets mensuals i que enten que està
en concordància mab la feina a fer a l’ajuntament.
El Ple discuteix sobre la idoneitat d’incorporar una altra administrativa.
L’alcalde fa ressenya que n’ha parlat amb el Consell Comarcal i que n’esperarà la seva
valoració.
El secretari, assenyala que no té elements objectius de judici, ja que només porta a la
corporació des de mitjan del mes de març i que, no essent competència seva, esmenta que
els ajuntaments tenen un volum de feina elevat. És veritat que la resta d’ajuntaments on
presta els serveis com a secretari ténen una administrativa a jornada complerta i una
segona, almenys, a temps parcial.
El Ple acorda seguir-ne l’evolució.

I no havent-hi més temes a tractar, el president, aixeca la sessió a les 21:35 hores, i de la
qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta.

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

Vist i plau
Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix
Alcalde president
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