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. 12/2011
Caràcter: Ordinària
Dia: 23 de desembre de 2011
Inici: 18:00h
Acabament: 18:45h.
Lloc: Sala de Sessions

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

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada pel SAT del
Consell Comarcal del Ripollès.
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.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Proposta d’adhesió a l’arbitratge de consum.
Donar compte de les factures rebudes.
Gestió municipal
Propostes d’urgència.
Precs, preguntes i mocions.
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1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
El ple aprova, per unanimitat del nombre legal de membres, les actes números 10 i 11.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Denegar la llicència d’obres per ser contrària al planejament urbanístic vigent de
Campelles.
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder reformar la coberta del Mas. Aprovar la
liquidació d’impostos de construcció i taxes administratives per un total de 408,38
euros.
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder canviar unes teules a l’habitatge.
Aprovar la liquidació d’impostos de construcció i taxes administratives per un total
de 127,96 euros.
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder reformar dos banys i una cuina, posar
parquet en una superfícies de 30 m2, i posar un paviment antilliscant a l’entrada de
l’edifici de la seva propietat. Aprovar la liquidació d’impostos de construcció i
taxes administratives per un total de 114,40 euros.
Equiparar i aplicar al personal laboral d’aquesta corporació els drets reconeguts per
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la resta de la normativa reguladora del personal
funcionari de l’administració local, en tots aquells termes que els siguin més
favorables respecte al marc actual, amb efectes 20 de juliol de 2011.
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder soterrar una línea de baixa tensió per
donar subministrament elèctric a l’habitatge. Aprovar la liquidació de les taxes
administratives per un total de 24 euros.
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder fer una pantalla de protecció pel vent a
la façana lateral a la nau on desenvolupa l’activitat professional. Aprovar la
liquidació d’impostos de construcció i taxes administratives per un total de 146,90
euros.
Atorgar la llicència d’activitats a MOVILSA, per a l’exercici de l’activitat de
benzinera condicionant la seva eficàcia, d’acord amb l’informe de la ponència
ambiental de l’ens comarcal.
Atorgar la llicència de conjunt urbà.
Denegar la llicència d’obres sol·licitada per ser contrària a les previsions de l’actual
planejament vigent
Atorgar la llicència d’obres per tal de poder construir un habitatge unifamiliar aïllat.
Aprovar la liquidació d’impostos de construcció i taxes administratives per un total
de 3070,49 euros.
Atorgar la llicència de primera ocupació. Aprovar la liquidació de les taxes per
import de 60 euros.
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Campelles i el Consorci
AOC per a la prestació del servei de notificació electrònica.
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3. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ARBITRATGE DE CONSUM
La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya regula, al seu article
133-4, la relació entre el sector públic i l’arbitratge de consum.
D’aquella regulació se’n desprèn la obligatorietat de l’adhesió del prestador d’un servei a
l’arbitratge de consum, de manera que el consumidor del mateix pugui, si així ho entén
oportú i de forma voluntària, resoldre el conflicte mitjançant l’arbitratge de consum.
El sistema arbitral de consum és un sistema extrajudicial de resolució de conflictes entre el
consumidor i el prestador d’un servei mitjançant el qual, sense formalitats especials i
caràcter vinculant i executiu per ambdues parts, es resolen les reclamacions dels
consumidors.
Atès que l’Ajuntament de Campelles presta, de manera directa, el servei de
subministrament d’aigua potable.
Vistes les previsions del Codi de consum.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles al sistema arbitral de consum
per a la resolució extrajudicial dels conflictes que puguin sorgir en el consum d’aigua.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la gestió i signatura de tots aquells documents que
siguin necessaris per al compliment d’aquest acord.
TERCER. Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de Consum.
Votació
Els acords s’adopten per unanimitat del nombre legal de membres de la corporació, atès
que emeten vot favorable de tots els assistents.
4. DONAR COMPTE DE LES FACTURES REBUDES.
Es dóna compte al ple de les factures aprovades des de l’inici de la legislatura, i que es
corresponen a les relacions de factures números 13 a 25.
5. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica els següents assumptes:
1.- Fira de la Puríssima. Felicita a la regidora Sra. Marta Alsina per la organització de la
fira i explica que ha tingut una bona acollida i que la despesa per l’Ajuntament ha estat
mínima.
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2.- Enllumenat de Nadal. Explica que aquest any només s’ha entregat lot de Nadal als
treballadors propis de l’Ajuntament. La resta de pressupost s’ha invertit en les llums de
Nadal.
Els regidors expressen la seva conformitat respecte aquesta decisió.
3.- Consell Comarcal del Ripollès. Explica que s’ha reunit amb el Sr. Raül Morales i la
Sra. Elisabeth Muntades per tractar el tema de la recollida d’escombraries.
L’alcalde assenyalada que, segons la conversa mantinguda, el cost d’aquest servei per al
2012 està previst en 27.900 euros i que s’ha parlat d’alternatives per aconseguir una
reducció del cost del servei.
El regidor, Sr. Marc Cutrina, explica que seria d’interès parlar-ne amb la resta de municipis
de la Vall, per poder proposar alternatives, inclosa la possibilitat de gestionar el servei de
forma mancomunada.
L’alcalde emplaça als regidors a una reunió per tractar sobre aquest assumpte.
4.- Consorci Alba-Ter. Explica que s’ha reunit amb el Sr. Jordi Munell, qui li ha explicat el
projecte que pretén desenvolupar aquell Consorci en relació al manteniment i millora dels
camins que envolten el riu per a potenciar-los com a rutes d’atractiu turístic.
L’alcalde assenyala que el cost de participació previst és de 300 euros anuals.
6. PROPOSTES D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
El regidor Sr. Josep Dordas explica que a la carretera de El Baell hi ha revolts que no
permeten una bona circulació amb vehicles i proposa sol·licitar la possibilitat que el titular
de la carretera dugui a terme millores puntuals en aquest sentit.
L’alcalde respon que es farà la sol·licitud.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 18:45 hores, de la qual,
com a secretari, estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

