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. 1/2011
Caràcter: Ordinària
Dia: 28 de febrer de 2011
Inici: 18:00h.
Acabament: 20:00h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
Presiden
t
Regidors

Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Moció sobre el rebuig a l’increment del cost del SAT del Consell Comarcal del
Ripollès als municipis de la comarca.
Aprovació del compte de Recaptació a data 31/12/10.
Donar suport a l’acord del ple del consell comarcal del ripollès de sol·licitud al
Departament d’acció social i ciutania (DASC), de revisió, en zones rurals, de
l’aportació per a desplaçaments en l’atenció primària i del sistema de comptabilització
horària en l’atenció domiciliària.
Declarar deserta la licitació del contracte de lloguer del pis propietat de l’ajuntament de
Campelles situat al carrer major s/n
Proposta de canvi de data de celebració de la sessió ordinària del mes d’abril.
Propostes d’urgència.
9.1. Aprovació del conveni de concessió d’ús del domini públic per a la instal·lació
d’una antena de telefonia mòbil.
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9.2. Actuació “millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable del Baell”.
requeriment de documentació: requeriment de documentació i facultar a l’alcaldia.
9.3. Aprovació del l’expropiació per mutu acord entre l’ajuntament de Campelles i la
propietat de la parcel·la situada a la zona poliesportiva municipal qualificada
d’equipament pel planejament.
10. Gestió municipal
11. Precs, preguntes i mocions.

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 13.
El ple aprova l’acta per unanimitat.
Intervencions
L’alcalde explica, en relació a la col·locació de filat espinós, assumpte tractat en l’anterior
sessió plenària, que l’actuació es durà a terme en breu.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
El ple ratifica, per unanimitat, els següents decrets:
1.

Aprovació de la subscripció de 100 bons de la Generalitat de Catalunya per un
import nominal de 1.000 euros el cupó amb l’entitat financera de la Caixa de
Pensions.
Intervencions
El regidor Sr. Joan Dordas demana per quin motiu s’adopta aquesta decisió,
assenyalant que és prou important com per haver-la consultat abans amb el ple i
que potser s’haurien d’haver destinat a millores necessàries pel municipi i no a les
actuacions a què s’han destinat, les quals poden ser especulatives, afegint que
interessa saber l’origen del capital.
L’alcalde respon que la decisió s’ajusta a la legalitat i que està avalada per
l’interventor. A més, afegeix que, s’està donant rendiment al patrimoni municipal
amb la garantia del capital invertit i que la decisió es va prendre per la brevetat en
la finalització del termini per a la subscripció dels bons, i que el capital prové de
l’alienació de la parcel·la de l’Ajuntament, tal i com ja s’ha explicat diverses
vegades al ple.
Finalment, l’alcalde remet a consultar amb l’interventor la operació, el qual podrà
explicar-la amb tots els detalls.
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Aprovar la formalització d’un dipòsit bancari amb la Caixa de Penedès per tal de
col·locar l’excedent de tresoreria en un Dipòsit bancari per l’import de 191.500
euros.
Intervencions
L’alcalde explica que Caixa Penedès va presentar la millor oferta de les
sol·licitades. L’excedent de tresoreria s’aporta al Dipòsit bancari ja que s’obté
millor rendiment del capital.

3.

Aprovar la certificació número 1 de l’obra “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament” per valor de 36.056,91 euros i autoritzar l’endós en favor de l’entitat
Banc Santander Central Hispano.

4.

Declarar la subhasta d’aprofitaments forestals 2011 deserta atès que no s’han
presentat proposicions.

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
El ple queda assabentat dels següents decrets:
1.

Aprovació de l’adjudicació de 18 bons de la Generalitat de Catalunya per un
import nominal de 1.000 euros el cupó amb l’entitat financera de la Caixa de
Pensions.

2.

Sol·licitud de 3 ofertes per tal de col·locar l’excedent de tresoreria en un Dipòsit
bancari per l’import de 191.500 euros corresponents a l’alineació de la parcel·la de
la Devesa.

3.

Ordenar pagament de la factura número F-201047 de data 22 de novembre de 2010
per import de 10.500 euros en concepte de l’adeqüació de recintes de contenidors.

4.

Requerir a Fun Planet Iniciatives SL, perquè aporti la documentació requerida
alhora per la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal de continuar amb la
tramitació de l’expedient de llicència d’obres corresponent a l’electrificació del
Mas Angelats.

5.

Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per Fun Planet Iniciatives, S.L. per la
reforma del Mas Angelats per a destinar-ho a hotel i restaurant. i aprovar la
liquidació de l’impost de construccions i taxes administratives per valor de
13.109,40 €.

6.

Aprovar la certificació d’obra número 1 per valor de 18.937,78 € en concepte de
l’obra Habilitació de la zona de compostatge.
Intervencions
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L’alcalde explica que el Consell Comarcal durà a terme una jornada de formació
sobre la l’ús d’aquest contenidors.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana on es col·loquen els contenidors.
L’alcalde respon que es posen en zones determinades, a més de la possibilitat que
els veïns en puguin demanar un pels seus domicilis sense cap cost.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana on s’ha dut a terme l’actuació de la qual s’aprova
la certificació.
L’alcalde respon que la certificació inclou la col·locació sota Pujals i la compra
dels coompostadors.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana si manca col·locar-los.
L’alcalde respon que sí.
7.

Aprovar la liquidació per les despeses de buidar la fossa sèptica del Sector SU1 de
la Devesa de Campelles, per valor de 56,85€.

8.

Destinar integrament el tram supramunicipal de la transferència del Fons del 2010
al Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal, per un import de 2.988,43 €.

9.

Donar-nos per assabentats de la comunicació d’una activitat de transport de bestiar.

10.

Nomenament de nou vocal de la Junta pericial del Cadastre.

11.

Denegar la modificació d’una activitat d’apartament turístic a turisme rural,
modalitat de masoveria atès que és contrària a l’article 63.1.b) del Decret
183/2010.

12.

Requeriment de subsanació de documentació per una llicència d’obres de
l’expedient número 113/2010.
Donar-nos per assabentats del canvi de nom de la llicència d’activitats de BarRestaurant Cal Marxened.

13.

14.

Acceptar la subvenció del Projecte tècnic compartit de Joventut 2010-2011 de la
Diputació de Girona per import de 1.000 euros.

15.

Ordenar i efectuar el pagament de la factura número F-204T10 en concepte de
l’estudi bàsic i coordinació de seguretat de la coberta de l’ajuntament per valor de
932.15 euros i la factura número F081T11 en concepte de despeses del visat de la
remodelació de la plaça per valor de 4.763,13 euros.

16.

Renúncia del sou de l’alcalde a càrrec del Pressupost municipal amb efectes 1 de
febrer de 2011.

17.

Inici d’expedient de baixa d’uns padrons d’habitants.
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18.

Atorgar una pròrroga de 9 mesos de la llicència d’obres per tal d’acabar les obres
d’edificació situat al paratge Prat d’en Coma.

19.

Aprovació d’expedient de generació de crèdit de la partida referent a l’aportació de
la tècnic de joventut.

4. MOCIÓ SOBRE EL REBUIG A L’INCREMENT DEL COST DEL SAT DEL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS ALS MUNICIPIS DE LA
COMARCA.
Vist que el Consell Comarcal del Ripollès va aprovar el passat 21 de desembre de 2010 la
modificació de les taxes per la prestació als municipis de la comarca dels serveis de
secretaria-intervenció i de tècnic municipal.
Vist que Campelles és un dels municipis que gaudeix de la prestació del servei de
secretaria-intervenció, i que per tant es veurà afectat per l’increment d’aquesta taxa sense
que això repercuteixi en un increment de la quantitat i/o qualitat del servei amb més hores
d’assistència.
Vist que el nostre és un petit municipi el qual no pot prestar íntegrament els serveis de
secretaria-intervenció però si que ho podria fer mitjançant altres fórmules.
Vist que el Consell Comarcal és un ens que hauria de garantir el suport tècnic i
l’assistència jurídica i econòmica a aquells municipis que per raó del seu pressupost o
mesura demogràfica no poden prestar aquest servei de manera integral.
Vist que l’increment aprovat pel Ple del Consell Comarcal de 21 de desembre de 2010 de
la taxa de prestació als municipis de la comarca del servei de secretaria-intervenció suposa
un augment del 40%.
Vist que el Consell d’Alcaldes del Ripollès de 14 de desembre de 2010 va informar
desfavorablement sobre la modificació de les taxes i de l’ordenança fiscal per la prestació
als municipis de la comarca dels serveis de secretaria-intervenció i tècnic municipal.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents acords:
1. Manifestar el nostre rebuig a l’increment del cost del servei de secretaria-intervenció,
aprovat pel Ple del Consell Comarcal Ripollès de 21 de desembre de 2010.
2. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Ripollès, per tal que si ho
consideren oportú, prenguin aquest acord.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Intervencions

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 explica que s’ha augmentat el cost en un quaranta per cent, ja que la Diputació
de Girona i la Generalitat de Catalunya han reduït les seves subvencions per a cobrir el
cost del servei. Afegeix que en el Consell d’Alcaldes previ al Ple del Consell Comarcal es
va votar en contra de l’increment.
Finalment, l’alcalde explica que s’ha acordat que conjuntament es demanarà a la Diputació
i a la Generalitat que mantinguin les seves subvencions respectives.
5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ A DATA 31/12/10.
Vist el compte de recaptació per concepte, exercici i número de càrrec, tancat a data
31/12/10.
Vist la relació de rebuts pendents de cobrament per any, concepte i contribuent tancat a
data 31 de desembre de 2010.
El ple, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar els Comptes de Recaptació a data 31 de desembre de 2010.
SEGON.- Trametre aquest acord al Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès als efectes
oportuns.
6. DONAR SUPORT A L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I
CIUTANIA (DASC), DE REVISIÓ, EN ZONES RURALS, DE L’APORTACIÓ
PER A DESPLAÇAMENTS EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I DEL SISTEMA DE
COMPTABILITZACIÓ HORÀRIA EN L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

Vist l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió del dia 21 de
desembre de 2010, de sol·licitar al DASC la revisió en zones rurals, de l’aportació per a
desplaçaments en l’atenció primària i del sistema de comptabilització horària en l’atenció
domiciliària.
Atès que es tracta d’un servei per als 19 municipis del Ripollès, que gestiona el Consorci
de Benestar Social del Ripollès per delegació del Consell Comarcal del Ripollès i de
l’Ajuntament de Ripoll.
El ple, per unanimitat, adopta els següents acords:
1. Donar suport a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus
termes.
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès, pel seu coneixement i als efectes
adients.
3. Comunicar-ho també al Departament d’Acció Social i Ciutadania i a la resta de
municipis del Ripollès.
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7. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER
DEL PIS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES SITUAT AL
CARRER MAJOR S/N
El ple de la corporació va iniciar l’expedient de licitació del contracte de lloguer del pis
propietat de l’Ajuntament situat al carrer Major s/n.
En el BOP de Girona núm.12 de 19 de gener de 2011 es va publicar l’anunci de licitació
del contracte.
Atès que finalitzat el termini per a la presentació de proposicions no se n’han rebut,
El ple, per unanimitat, adopta els següents acords:
1. Declarar deserta la subhasta per a l’adjudicació del contracte de lloguer del pis de
l’Ajuntament.
2. Publicar-ho a la Web de l’Ajuntament, al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de la
corporació.
3. Proposar que si es presenta una proposta per l’import de la subhasta o superior se li
pugui adjudicar respectant el plec de clàusules establert.
8. PROPOSTA DE CANVI DE DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL MES D’ABRIL
Atès que la sessió plenària del mes d’abril, en caràcter ordinari, s’ha de celebrar el proper
dia 25 d’abril, aquella data és festiva ja que és dilluns Sant.
Atès que el ple és competent per establir el seu règim de sessions.
El ple adopta, per unanimitat, el següent acord:
1. Celebrar la sessió plenària ordinària del mes d’abril el dia 28 d’aquell mes a les 18,00
hores.
9. PROPOSTES D’URGÈNCIA.
Es proposa al ple la inclusió en l’ordre del dia i la conseqüent votació de les propostes que
consten a continuació. El ple ho acorda per unanimitat.
9.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE CONCESSIÓ D’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL.
Vodafone ha manifestat a l’Ajuntament de Campelles el seu interès per instal·lar una
antena de telefonia mòbil al terme municipal de Campelles i, concretament, a la zona
poliesportiva municipal.
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L’ajuntament de Campelles té interès en la proposta atès que considera d’interès general
pel municipi el servei que prestarà Vodafone.
Vista la minuta de conveni que consta a l’expedient entre Vodafone i l’Ajuntament de
Campelles i el seu document annex, per a la cessió d’ús d’una part del domini públic de
l’ajuntament de Campelles, en favor de Vodafone, per a la instal·lació d’equips de
telefonia mòbil.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprova la minuta de conveni en els termes que consten a l’expedient.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la seva signatura.
9.2. ACTUACIÓ “MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE
DEL
BAELL”.
REQUERIMENT
DE
DOCUMENTACIÓ:
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I FACULTAR A L’ALCALDIA.
Iniciat el procediment de licitació de l’actuació “MILLORA DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL BAELL”, en data 28 de febrer de 2011, la
Mesa de Contractació s’ha constituït per a l’obertura del sobre B, efectuant proposta
d’adjudicació en favor e l’empresa CONSTRUCCIONS ICART SA per haver efectuat
l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Atès que el ple no celebra sessió ordinària fins el proper mes d’abril s’entén la urgència de
sotmetre al debat i votació d’aquesta proposta pel ple, ja que d’altra manera s’incomplirien
els terminis assenyalats al Plec de clàusules i a la Llei de contractes de sector públic.
Atès que el ple és l’òrgan de contractació competent,
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONS ICART, SA perquè aporti, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de rebuda la notificació
d’aquest acord, els certificats conforme es troba al corrent amb les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social, així com constituir la garantia definitiva per import del
5% del preu ofertat, sense IVA.
En cas de no complir el requeriment dins el termini assenyalat, s’entendrà que l’empresa
desisteix de la seva oferta.
SEGON. Facultar a l’alcalde per dur a terme l’adjudicació del contracte, atès que el ple no
celebra sessió ordinària fins el proper mes d’abril.
TERCER. Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONS ICART, SA.
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9.3. APROVACIÓ DEL L’EXPROPIACIÓ PER MUTU ACORD ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES I LA PROPIETAT DE LA PARCEL·LA
SITUADA A LA ZONA POLIESPORTIVA MUNICIPAL QUALIFICADA
D’EQUIPAMENT PEL PLANEJAMENT .
L’ajuntament de Campelles i la propietat de la parcel·la situada a la zona poliesportiva
municipal, la qual es troba qualificada com a equipament pel planejament de Campelles,
actualment el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes, han arribat a
un mutu acord sobre el preu de l’expropiació, el qual es fixa en 31.000 euros.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Donar conformitat en la quantitat de 31.000 euros com a justipreu per a
l’expropiació de la parcel·la qualificada d’equipaments pel planejament de Campelles.
SEGON. Facultar tant àmpliament com sigui necessari a l’alcalde i al secretari municipal
per a la redacció del corresponent conveni de mutu acord i la seva signatura, així com per
efectuar la resta d’actuacions que siguin necessàries.
10. GESTIÓ MUNICIPAL
No n’hi ha.
11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
1.- El regidor Simón Rovira explica que els pagesos del municipi l’hi ha demanat si el
personal del Pla d’Ocupació pot desbrossar els camins.
L’alcalde respon que si el conveni ho permet s’estudiarà.
2.- El regidor Sr. Joan Dordas demana per la situació de la finca situada a la carretera de El
Baell número 4.
L’alcalde respon que ha estat impossible posar-se en contacte amb el propietari i que es
parlarà amb el tècnic municipal per si en té més notícies.
3.- L’alcalde explica que aprofitant una liquidació de cartells anunciadors de l’empresa
Comunical proposa al ple d’adquirir un plafó informatiu i situar-lo a la zona de la
gasolinera per a donar coneixement del municipi. Assenyala que el cost seria d’uns 1410 €,
els quals es financiarien a través d’un romament que l’Ajuntament té a Comunical per
valor de 800 € i caldria afegir 610 €.
Per unanimitat s’acorda adquirir el plafó i col·locar-lo a la gasolinera.

No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.
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Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

