AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
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17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 4/2011
Caràcter: Extraordinària
Dia: 19 de maig de 2011
Inici: 09:00h.
Acabament: 09:30h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
Presiden
t
Regidors

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

Excusa

Sr. Jordi Baeta i Galceran

Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada, i el senyor
Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès
a l’ajuntament de Campelles.
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. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
2. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l'exercici
econòmic de 2010.
3. Aprovació del conveni d’expropiació per mutu acord per a les obres del projecte
Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament.
4. Aprovació del recurs potestatiu de reposició a presentar contra la resolució del director
de l’ACA, de 15 d’abril de 2011, en relació al “projecte constructiu de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Campelles”.
5. Propostes d’urgència.
6. Gestió municipal.
7. Precs, preguntes i mocions
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1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al ple dels decrets d’alcaldia següents:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Arxivar l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres dels Srs. J.V.S. i M.P.C. i
retornar els imports de l’ICIO, fiança d’obra i residus que consten a l’expedient,
atès que el Departament de Xarxa viària Local va informar negativament a la
sol·licitud de llicència d’obres.
Atorgar la llicència d’obres presentada per F.P.I. per poder instal·lar unes línies
elèctriques de mitja tensió i baixa tensió i un nou centre de transformació al Mas
Angelats. I aprovar la liquidació de l’impost de construccions i taxes
administratives per valor de 2.464,17€ .
Atorgar la llicència d’obres presentada per C.V.E. per poder fer un canvi de
fusteries a casa seva i aprovar la liquidació de l’impost de construccions i taxes
administratives per valor de 64,68€ .
Atorgar la llicència d’obres presentada per J.N.C i T.N.C. per poder fer una
claveguera nova i aprovar la liquidació de l’impost de construccions i taxes
administratives per valor de 90,72€ .

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT
CAMPELLES CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2010

DE

Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2010, 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 en exposició pública
segons anunci publicat en el BOPG núm. 76 de data 19 d’abril de 2011.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de CAMPELLES corresponent a
l'any 2010 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2010 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 15 d’abril de 2011 (DOGC núm. 5863, de 20 d’abril) per la
qual es publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 12
d’abril de 2011, 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
2010 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
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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.
Votacions
S’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres atès els vots a favor de tots els
assistents.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI D’EXPROPIACIÓ PER MUTU ACORD PER A
LES OBRES DEL PROJECTE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
En data 22 de setembre de 2010 l’ajuntament de Campelles va aprovar el projecte
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”.
Per a l’execució del mateix era necessari disposar de la parcel·la titularitat del Sr. Teixidó.
Arribat a un mutu acord entre ambdues parts, en data 16 de setembre de 2010, l’ajuntament
de Campelles va signar el conveni d’expropiació per mutu acord amb el Sr. Teixidó,
propietari de la parcel·la colindant a l’oest amb la plaça de l’ajuntament, per import de
18.000 euros, als efectes d’obtenir la totalitat dels terrenys per a poder executar el projecte
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, prèviament aprovat per la
corporació.
Per tot l’anterior,
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni d’expropiació per mutu acord signat entre l’ajuntament de
Campelles i el Sr. Teixidó, en data 16 de setembre de 2010, per import de 18.000 euros, en
la forma en què consta a l’expedient.
SEGON. Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat que dugui a terme les actuacions
necessàries per a la inscripció de la expropiació ressenyada.
Votacions
S’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres atès els vots a favor de tots els
assistents.
4. APROVACIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ A PRESENTAR
CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L’ACA, DE 15 D’ABRIL DE
2011, EN RELACIÓ AL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CAMPELLES”
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L’Agència Catalana de l’Aigua va impulsar, a principis de 2008, la construcció de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Campelles. El projecte va ser exposat a informació
pública des del 28 de gener fins el 28 de febrer de 2008.
Durant aquell període, el ple de la corporació va adoptar, en sessió plenària de 25 de febrer
de 2008, l’acord de presentar al·legacions al projecte en el sentit en què constava en
l’informe tècnic emès pels serveis de medi ambient del Consell Comarcal del Ripollès i,
bàsicament, en el sentit que la ubicació escollida no era la més idònia, proposant-se la seva
instal·lació en la zona on, actualment, hi ha instal·lada la fossa sèptica municipal.
Per resolució de data 15 d’abril de 2011, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua
desestima les al·legacions presentades per l’ajuntament de Campelles i manté la ubicació
de l’estació depuradora en el lloc que consta al projecte aprovat per l’Agència.
Atès que es considera que el previst en l’informe tècnic, de data 21 de febrer de 2008,
emès pel servei de medi ambient del Consell Comarcal del Ripollès, el qual va servir de
fonament a les al·legacions presentades per aquest ajuntament, durant el termini
d’exposició pública del projecte, és vigent a data d’avui i que es continua compartint el seu
contingut;
Per tot l’anterior, es proposa al ple:
PRIMER. Presentar recurs potestatiu de reposició contra la resolució del director de
l’Agència Catalana de l’Aigua de 15 d’abril de 2011, en el sentit reflexat en l’informe del
Consell Comarcal del Ripollès, de data 21 de febrer de 2008, i mantenint el sentit de les
al·legacions formulades per aquest Ajuntament durant el període d’exposició pública del
projecte.
SEGON. Proposar, d’acord amb l’informe tècnic, que es reconsideri la ubicació de
l’estació depuradora proposada per l’ACA, duent-se a terme, la mateixa, a la zona on hi ha
l’actual fossa sèptica municipal.
TERCER. Facultar a l’alcaldia per a la presentació del recurs potestatiu de reposició
davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

5. PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No n’hi ha.
6. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica els següents assumptes:
1.- Les obres de la plaça de l’Ajuntament s’han endarrerit però considera que és una bona
obra. Afegeix que hi ha una previsió de finalització en dos mesos.
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2.- L’alcalde explica que es canvia l’hora de l’ofici de la Festa Major, el qual es celebrarà a
les 10 del matí.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
Es duen a terme les següents intervencions:
1.- El regidor Sr. Joan Dordas demana sobre la situació del filat espinós que mancava per
col·locar, per part del CEINR, el qual s’havia dit en plens anteriors que es duria a terme
aquesta primavera.
L’alcalde respon que el responsable del CEINR ha manifestat a l’ajuntament que s’hi està
treballant i que aportarà un informe on s’assenyala l’actuació efectuada i el seu estat de
situació.
2.- En relació al punt anterior, l’alcalde explica que es reunirà amb el nou alcalde als
efectes de facilitar-li l’estat de situació dels assumptes en tràmit que té l’Ajuntament, entre
ells, el del filat espinós.
3.- L’alcalde manifesta que l’oposició ha obert temes a debat sobre la seva gestió a
l’alcaldia i que tenen transcendència a la seva vida privada, en particular sobre la nau de la
colònia Fàbregues llogada al seu fill, on hi té el negoci, i demana a l’oposició que es
manifesti sobre aquests assumptes per evitar que puguin generar-se especulacions que no
quedin resoltes.
El regidor Sr. Joan Dordas respon que el seu grup es pronunciarà, una vegada coneguin el
resultat de les gestions efectuades en relació a aquest assumpte, per evitar que quedin
obertes especulacions, fet que no és de la seva voluntat.
4.- L’alcalde explica que es lamenta de la falta de recolzament per de l’equip de govern,
però està satisfet per la feina feta.
5.- El regidor Sr. Simon Rovira demana com estan els tràmits de la nau B de la colònia
Fàbregas.
L’alcalde respon que ja s’han executat les obres que pertocaven per finalitzar el terra de la
nau. No obstant, l’adjudicatari ha manifestat a l’Ajuntament que manquen serveis
urbanístics, en concret l’aigua.
Un cop solucionats els mateixos, s’autoritzarà per a la seva ocupació.

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

