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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 8/2011
Caràcter: Ordinari
Dia: 26 d’agost de 2011
Inici: 18:00h.
Acabament: 19:15
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors/a Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Josep Dordas i Vila

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada i el Sr.
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.
2.
3.
4.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Proposta d’aprovació de document de compromís entre la diputació de Girona i
l’Ajuntament de Campelles, propietari de la Forest Bosc.
5. Elecció del jutge de pau substitut.
6. Nomenament de representant a El Baell.
7. Adhesió al Patronat de turisme de la Vall de Ribes.
8. Suplement de crèdit extraordinari en el pressupost de l’ajuntament de Campelles per al
2011 - exp. 3/20119. Mocions d’altres entitats.
10. Gestió municipal
11. Precs, preguntes i mocions.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde, en ús de les facultats inherents al seu càrrec, altera l’ordre del debat dels punts
inclosos a l’ordre del dia, de manera que el punt número 8 es debat entre els punts números
3 i 4.
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
El ple aprova per unanimitat l’acta número 7 .
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
El ple ratifica, per unanimitat, la resolució d’alcaldia següent:
1.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE 15 DE JULIOL DE 2011

“..”
Atès el Programa anual d’Aprofitaments forestals 2011, aprovat per Resolució de 5 de
maig de 2011, per la director general del Medi Natural i Biodiversitat.
Vistos els plecs de clàusules administratives particulars de l’Ajuntament de Campelles i
que regeixen la subhasta de fusta del Pla d’Aprofitaments Forestals per a l’any 2011 per
import de 25.600 € (sense iva).
Vist allò que disposen el Reglament del patrimoni del ens locals i la Llei de contractes de
les administracions públiques i la Llei de bases del règim local;
RESOLC:
1. Aprovar el Pla d’Aprofitaments Forestals per a l’any 2011 per import de 25.600€
més el valor afegit de 4.608 euros, (total 30.208,- EUROS).
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la subhasta
de fusta per l’any 2011.
3. Sol·licitar al Consorci EIN del Ripollès la convocatòria conjunta de la subhasta
amb la resta de municipis de la comarca interessats, facultant-lo expressament per a
la publicació dels corresponents anuncis de convocatòria.
4. Ratificar i donar compte dels extrems que corresponguin d’aquest acord en la
propera sessió plenària que es celebri.
5. Notificar aquest acord al CEINR.
“..”
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3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
El ple queda assabentat de les següents resolucions d’alcaldia:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Autoritzar l’ús de la sala d’exposicions de la segona planta de l’ajuntament per a la
celebració dels actes de campanya pre-electoral amb motiu de les eleccions
municipals.
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos per import de 18.000,00
€.
Aprovar el pagament de la remuneració per assistència als plens dels càrrecs
electes.
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos per import de 6.362,24 €.
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos per import de 971,16 €.
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos per import de 34.100,19
€.
Aprovar l’expedient de generació de crèdits per ingressos per import de 2.392,00 €.
Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació corresponent a l’adquisició d’un
vehicle per a la realització de tasques i serveis municipals.
Aprovar la certificació d’obra núm. 3 per un import de 1.394,67 € en concepte de
l’obra anomenada Habilitació de la zona de compostatge.
Aprovar la certificació d’obra núm. 4 per un import de 37.166,96 en concepte de
l’obra anomenada Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament.
Aprovar la certificació d’obra núm. 5 per un import de 42.103,67 € en concepte de
l’obra anomenada Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament.
Proposar la concessió de la llicència d’activitats a MOVILSA per a l’exercici de
l’activitat benzinera, condicionant la seva eficàcia al compliment de l’aportació
d’un certificat tècnic justificant el compliment de la normativa vigent i el
compliment de les mesures correctores assenyalades al projecte i les proposades
pels tècnics municipals/comarcals.
Dur a terme la convocatòria pública per a l’elecció del jutge de pau substitut,
publicant-se el corresponent anunci al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de la
corporació i al del Jutjat de Pau.
Requeriment de subsanació de documentació de la llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat.
Autoritzar la cessió d’us de 85 unitats de cadires per a la celebració dels actes del
festival VallDansa de dansa tradicional.
Atorgar la llicència d’obres per tal de substituir el paviment de la pista d’una base
de càrrega de combustibles i aprovar la liquidació provisional de l’ICIO i de la taxa
per expedició de llicència per un import de 228,28 €.
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder col·locar un paviment de gres, un
rentamans i un taulell de marbre a l’habitatge i aprovar la liquidació provisional de
l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per expedició de
llicència per un import total de 45,38 €.
Autoritzar el canvis sol·licitats, referents a la substitució d’un mur de formigó vestit
de pedra situat a 1,80 m. del perímetre del vial que es proposava en el projecte, per
un mur de rocalla d’alçada variable seguint el pendent del talús fins a 2,50 m. del
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perímetre del vial i aprovar la liquidació de la taxa per expedició d’autorització de
canvis de llicència, per import de 24 €.
Atorgar la llicència d’obres per tal canviar les teules del cancell d’entrada de
l’habitatge i aprovar la liquidació de l’impost de construccions i taxes
administratives per valor de 35,30 €.
Aprovar la certificació d’obra núm. 6 per un import de 53.408,03 € 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.
Atorgar un complement retributiu extraordinari a la nòmina de juliol de 2011 a la
treballadora Núria Larroya Martí, per la diferencia retributiva pactada en el
contracte laboral de l’esmentada treballadora, i l’import efectiu que ha percebut en
el període comprés entre el mes de gener al juny de 2011, per un import de 456,37
€.
Acceptar l’ajuda econòmica concedida per la Diputació de Girona, per import de
500 €, per finançar el projecte de Tècnic Compartit de joventut de Campelles.
Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, per un import de
2.462,23 €, amb destí al projecte d’Adquisició de material i adequació de la xarxa”.
Aprovar l’atorgament de la subvenció corresponent a les despeses relacionades amb
la celebració de la festa del nucli del Baell per import de 1.000 €.
Reconèixer a la Sra. Núria Larroya Martí, un trienni del subgrup C2, i amb efectes
econòmics a partir del 22 de juny de 2011.
Reconèixer al Sr. Lluís Sala Rodríguez, 5 triennis del subgrup AP i amb efectes
econòmics de data 22 de juny de 2011.
Reconèixer a la Sra. Dolors Morera Bové, 3 triennis del subgrup AP i amb efectes
econòmics de data 22 de juny de 2011.
Retornar a l’empresa Endesa distribución eléctrica SLU l’aval inscrit al Registre
Especial d’Avals amb el número 1500/936.368, i per valor de 3.000 €.
Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació corresponent a l’actuació “Els
Bastions” per un import de 200 €.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per tal de poder fer un paviment de formigó
a l’accés del garatge.
Atorgar un complement retributiu extraordinària a la treballadora Dolors Morera i
Bové per import de 260,41 € bruts per la dedicació extraordinària al mes d’agost.
Aprovar la certificació d’obra Núm. 7 per un import de 35.566,66 € en concepte de
l’obra anomenada Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament, la qual
serà satisfeta quan les necessitats de Tresoreria ho permetin.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DOCUMENT DE COMPROMÍS ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES,
PROPIETARI DE LA FOREST BOSC.
Vist el document de compromís entre la diputació de Girona i l’Ajuntament de Campelles,
amb el contingut següent:
“...”
EXPOSA:
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1. Que l’ajuntament de Campelles és propietari de la finca Bosc, situada al terme municipal
de Campelles, en la qual té previst realitzar un aprofitament silvícola autoritzat o ordenat
d’acord amb el que disposa l’instrument d’ordenació forestal (IOF) de la finca, aprovat per
l’òrgan competent de l’Administració.
2. Que en data 16 de març de 2011, l’Ajuntament de Campelles va sol·licitar a la Diputació
de Girona un ajut per a actuacions en matèria forestal, concretament pel concepte de deixar,
en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea,
dins la línia d’ajuts per a la gestió forestal sostenible, per tal d’afavorir les espècies que en
depenen, en una superfície de 15,66 ha. segons la cartografia adjunta.
3. Que la Junta de Govern del dia 3 de maig de 2011 va concedir una subvenció de
2.843,67 euros a l’Ajuntament de Campelles per deixar, en els aprofitaments silvícoles,
almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea, en una superfície de 15,66 ha. per
tal d’afavorir les espècies que en depenen.
ES COMPROMET A:
1. No tallar els 235 arbres marcats específicament amb motiu de la subvenció obtinguda de
la Diputació de Girona en la superfície exposada en la sol·licitud de l’ajut.
2. Permetre l’accés a la finca al personal tècnic de la Diputació de Girona perquè pugui fer
el seguiment de l’evolució del bosc on es situen els peus marcats.
La vigència d’aquest document de compromís es indefinida.
No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció d’aquest compromís
l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També s’extingirà a sol·licitud de
l’Ajuntament propietari. En ambdós casos l’extinció donarà lloc al reintegrament per part
de l’Ajuntament a la Diputació de Girona de l’ajut rebut, més els interessos legals
corresponents.
“...”
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar el conveni condicionat a què el compromís sigui per un termini màxim
de vint-i-cincs anys.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni condicionat al compliment del
previst al punt primer.
TERCER. Notificar l’acord a la Diputació de Girona.
Intervencions
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El regidor Josep Dordas demana per la ubicació exacte que afecta al compromís de no
tallar la fusta.
L’alcalde respon que el lloc es correspon amb el previst al el pla d’aprofitaments.
El regidor Jordi Baeta explica que si no s’actua durant vint-i-cinc anys, tal i com es preveu
al pla d’aprofitaments, és d’interès aquest compromís.
El regidor Marc Cutrina assenyala que es disposa de l’informe favorable de l’enginyer.
5. ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Atès que en data 20 de juny de 2011 es va iniciar l’expedient per a l’elecció del jutge de
pau substitut.
Publicats els anuncis d’informació pública, i transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, s’ha rebut únicament la petició del senyor Pere Carrera.
Atès que comprovada la documentació aportada, no s’observa la concurrència de cap de
causes d’incompatibilitat previstes a l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
Vist que l’interessat reuneix els requisits i les condicions per a l’exercici de les tasques
pròpies del lloc.
El ple adopta per unanimitat el següents acords:
PRIMER. Escollir com a jutge de pau substitut al senyor Pere Carrera Solà, amb DNI
37312099G, i domicili al Prat de la Vila s/n de Campelles.
SEGON. Trametre còpia d’aquest acord al Jutjat de primera instància i instrucció de
Ripoll, juntament amb còpia del currículum vitae, còpia de l’anunci d’informació pública
al BOP de Girona i còpia del DNI de la persona escollida.
TERCER. Notificar-ho a l’interessat.
6. NOMENAMENT DE REPRESENTANT A EL BAELL
Atès que el municipi de Campelles està format pels nuclis de Campelles i de El Baell.
Atès que és d’interès pel municipi comptar amb un representant a El Baell per millorar
l’eficàcia de la gestió ordinària i la proximitat amb els veïns que hi resideixen.
Atès que el nomenament de representant està condicionada a la seva regulació en el
reglament orgànic municipal.
Atès que el municipi de Campelles no té aprovat Reglament orgànic municipal i vist que
l’aprovació d’aquest Reglament correspon al ple.
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De conformitat amb el previst a l’article 20 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local,
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Nomenar al veí i regidor de la corporació, senyor Josep Dordas i Vila, com a
representant a El Baell.
SEGON. El càrrec es mantindrà vigent mentre duri l’actual mandant corporatiu o fins a nou
acord plenari.
7. ADHESIÓ AL PATRONAT DE TURISME DE LA VALL DE RIBES.
El Patronat de turisme de la Vall de Ribes és una associació sense ànim de lucre que té,
com a principal finalitat, fomentar i potenciar el desenvolupament turístic de la Vall de
Ribes.
Atès que el municipi de Campelles té en el sector turístic un dels seus principals sectors
econòmics, s’entén que és d’interès general formar part d’aquell Patronat, ja que es
contribuirà a donar suport a les iniciatives que es desenvolupin, les quals revertiran també
en benefici de Campelles com a municipi integrant de la Vall de Ribes.
La incorporació al Patronat comportarà assumir les quotes que en tot moment s’aprovin per
aquell ens, així com el respecte als seus estatuts i l’exercici dels drets i les obligacions que
la condició de soci comporta.
Vistos els estatuts del Patronat i el conveni d’adhesió que consten a l’expedient.
El ple adopta per unanimitat els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles al Patronat de Turisme de la
Vall de Ribes.
SEGON. Aprovar els seus estatuts i assumir els drets i obligacions que l’adhesió
comporten.
TERCER. Facultar a l’alcalde per a dur a terme tots els actes i signatures necessàries per a
fer efectiu aquest acord.
QUART. Comunicar-ho al Patronat de Turisme de la Vall de Ribes.
8. SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2011 - EXP. 3/2011-
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Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, el ple acorda per unanimitat:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit extraordinari del pressupost municipal de
l’exercici 2011, finançat mitjançant aplicació de romanent de tresoreria disponible per a
despeses generals, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex d’aquesta proposta,
de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
A. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA.
A.1

Romanent de tresoreria a 31/12/10

498.558,30 €

Romanent de tresoreria disposat per modificacions 158.269,64 €
pressupostàries
Romanent de tresoreria disposat en la present modificació 26.620,00 €
pressupostària
B. SUPLEMENTS DE CREDITS QUE S’ACORDEN.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2011.1.151.213
2011.1.161.21301
2011.1.165.21302
2011.1.165.22100
2011.1.231.16000
2011.1.338.22602
2011.1.912.23000
2011.1.920.22000
2011.1.920.22709

CONCEPTE
Conservació i reparació
de maquinària
Conservació i reparació
xarxa d’aigua
Conservació i reparació
enllumenat públic
Energia elèctrica
Seguretat social
Publicitat i propaganda
Dietes càrrecs electes
Material d’oficina
Plans de protecció civil

CONSIGNACIÓ
ACTUAL

ALTA

CONSIGNACIÓ
FINAL

1.000,00

6.000,00

7.000,00

500,00

500,00

1.000,00

500,00

7.000,00

7.500,00

8.600,00
21.734,23
500,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00

7.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00

15.500,00
22.334,23
1.000,00
2.000,00
1.500,00
1.700,00
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2011.1.942.46500
2011.1.942.46505
2011.1.338.48901

CCR
Servei
assessorament jurídic
CCR conveni recollida
de gossos
Aportació Comissió de
Festes
TOTALS

7.070,00

2.000,00

9.070,00

48,00

95.25

143,25

2.000,00

1.000,00

3.000,00

45.152,23

26.620,00

71.747,48

9. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS
9.1. Moció de l’Ajuntament de Ripoll en defensa del manteniment d’ambulàncies al
Ripollès.
Vista la moció de rebuig a la retallada del nombre d’ambulàncies a la nostra comarca,
aprovada pel plenari de l’ajuntament de Ripoll, en sessió de data 26 de juliol de 2011.
Atès que la moció exposa que el Govern de la Generalitat de Catalunya va iniciar el passat
mes de juliol la reducció del nombre d’ambulàncies, les quals s’han reduït a dues, de les
tres existents, fet que afecta greument el servei d’emergències en particular i el de la salut
en general.
Atès que les característiques de la nostra comarca fan que la mobilitat d’una punta a l’altra
d’aquesta comporti recorre un nombre elevat de quilòmetres, situació que demana la
necessitat de disposar d’un servei de salut proper a cadascun dels extrems de la comarca, la
reducció en el nombre d’ambulàncies genera una situació d’augment preocupant en la
desatenció de les persones.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Donar suport a la moció en defensa del manteniment d’ambulàncies al Ripollès
adoptada pel ple de l’ajuntament de Ripoll en sessió plenària de 26 de juliol de 2011.
SEGON. Manifestar el rebuig a les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya en la
reducció del servei d’ambulàncies al Ripollès.
TERCER. Advertir del risc i de la desatenció del servei d’ambulàncies que suposa deixar la
comarca del Ripollès amb dues úniques ambulàncies.
QUART. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Intervencions
L’alcalde explica que a partir de l’1 de setembre no hi haurà servei d’urgències nocturnes al
CAP de Ribes. En cas d’urgències caldrà trucar al número 061 i el metge es desplaçarà al
domicili i decidirà que cal fer amb el pacient.
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L’alcalde reivindica que ens trobem en un municipi amb molta gent gran i que la pèrdua de
serveis al CAP de Ribes comporta un perjudici greu als veïns.
9.2. Manifest del Consell Comarcal del Ripollès en relació a la reorganització del
servei d’atenció continuada i a la supressió d’una ambulància al baix Ripollès.
Vist el manifest del Consell Comarcal del Ripollès, de juliol d’enguany, on s’assenyala que
és imprescindible valorar la reordenació del servei d’atenció continuada i la supressió
d’una ambulància que dóna cobertura a una bona part del territori de la nostra comarca.
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès proposa instar una reunió del Govern Territorial
de Salut perquè es pugui debatre el nou model amb els agents del territori implicats.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Donar suport al manifest tramès pel Consell Comarcal del Ripollès en relació a
la reorganització del servei d’atenció continuada i a la supressió d’una ambulància al baix
Ripollès.
SEGON. Demanar una reunió del Govern Territorial de Salut perquè es pugui debatre el
nou model amb els agents del territori implicats.
TERCER. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès, al Departament de
Salut i a les entitats amb representació en el Consell de Salut del Govern Territorial de
Salut del Ripollès.
9.3. Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre la proposta d’impuls del procés
per a la declaració del parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser.
Vista la moció aprovada pel ple Consell Comarcal del Ripollès del tenor literal següent:
“...”
La comarca del Ripollès des de fa uns anys té uns àmbits de protecció mediambientals
sobre gran part del seu territori: reserva nacional de caça, espai PEIN (Pla d’Espais
d’Interès Natural), Xarxa Natura 2000 i algunes zones LIC (Lloc d’Interès Comunitari).
Ja en diferents ocasions hi ha hagut acords parlamentaris per a la creació d’un Parc Natural
a les capçaleres del Ter i el Freser que el Govern de la Generalitat, com a poder executiu,
no ha tirat endavant.
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha apostat per a la declaració del parc i per això ja
disposa d’un document que estudia la proposta de creació d’aquest espai de reserva de
territori al Ripollès. La declaració de Parc Natural comportaria obtenir uns recursos
econòmics i humans que permetrien la millora, la conservació, el coneixement i l’estudi i la
gestió d’aquests espais. Al mateix temps comportaria un impuls turístic a partir de la
posada en valor dels recursos naturals, paisatgístics, ambientals i de biodiversitat de la
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zona. El Parc Natural és compatible i fins i tot pot afavorir activitats com la ramaderia, les
estacions de muntanya i tota l’activitat turística i esportiva que ja es desenvolupa en
aquests espais.
Des del Consell Comarcal s’ha estat en contacte amb diferents entitats mediambientals i
amb els ajuntaments de la zona per posar la proposta sobre la taula amb la voluntat de
recollir les impressions de tots els agents del territori.
D’acord amb l’exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de la Gestió, el Ple del Consell Comarcal acorda per unanimitat dels membres
assistents:
Primer. Declarar que el Consell Comarcal del Ripollès es mostra favorable a la creació del
Parc Natural a les capçaleres del Ter i del Freser.
Segon. A partir del document de base del qual disposa el Consell Comarcal del Ripollès,
impulsar un procés participatiu per a la creació d’un projecte de Parc Natural a les
capçaleres del Ter i del Freser que sorgeixi del consens propi del territori per tal de
presentar-lo a la Generalitat de Catalunya perquè executi la demanda del territori.
Tercer. Notificar l’acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al
Departament de Territori i Sostenibilitat, així com a tots els ajuntaments de la comarca.
“...”
Atès que els valors que generaria el Parc Natural són compatibles amb la tipologia d’un
municipi com Campelles, així com de la resta de municipis veïns de la Vall de Ribes i de la
resta de la comarca.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Donar suport a la moció tramesa pel Consell Comarcal del Ripollès per a
l’impuls del procés per a la declaració del parc natural de les capçaleres de Ter i del Freser.
SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Consell
Comarcal del Ripollès.
Intervencions
S’obre un debat respecte aquesta proposta i els regidors consensuen que caldria veure
exactament les zones afectades per al declaració de Parc Natural ja que podria ser que, en
determinats aspectes, no sigui beneficiosa per Campelles, especialment respecte les forests
ja que tindrien un règim de protecció que podria col·lisionar amb la seva explotació, la qual
genera un dels principals ingressos de la corporació.
10. GESTIÓ MUNICIPAL
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L’alcalde exposa el què s’ha fet, fins ara, per part de l’equip de govern:
a. Atès que únicament comptem a l’Ajuntament amb una persona a la brigada, no es pot
carregar sobre aquesta tot el manteniment que necessitat el municipi. En relació al
manteniment dels camins es va contractar a la Fundació MAP perquè realitzes aquestes
tasques, les quals comenta que n’està molt satisfet i que han tingut un cost de 2.600€.
Afegeix també que permet ajudar a aquelles iniciatives, com la de la Fundació MAP, que
promouen projectes socials de gran importància.
b. S’ha posat al dia l’enllumenat públic.
c. Explica que el municipi té habilitada una zona de contenidors de compostatge en els
quals s’ha de llençar-hi l’herba que es talla dels jardins.
d. El municipi suporta un alt cost en la gestió dels residus. Anima a ser més curosos amb
les deixalles.
e. Finalment, demana que els veïns ajudin col·laborant en mantenir el municipi en
condicions, fet que beneficiarà a tothom.
El regidor Jordi Baeta explica que els compostadors existents fins ara poden funcionar a
nivell particular i, si algún veí està interessat, es pot plantejar la seva venda des de
l’ajuntament.
11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
No n’hi ha.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde aixeca la sessió a les 18:15 hores, de la qual, com a
secretari n’estenc aquesta acta.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

El secretari
SAT a municipis

