AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ANY2009
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 2/2009
Caràcter: ordinari
Dia: 23 de febrer de 2009
Inici: 18:00
Acabament: 20:15
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Estan assistits pel Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del Servei d'Assistència Tècnica
(SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, comissionat per la fe pública a l'Ajuntament
de Campelles.
Assisteix el Sr. Ignasi Planas i Corominas qui assumirà les funcions de Secretaria de
l’Ajuntament en substitució de l’actual secretari a partir del mes de març de 2009.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió dalt referenciada, convocada en legal
forma, i tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campelles i la
Diputació de Girona per a la constitució d’una reserva forestal.
3. Proposta d’aprovació del conveni de representació i de ponderació de vot del Govern
Territorial de Salut del Ripollès.
4. Donar compte del conveni entre l’Ajuntament de Campelles i el Consell Comarcal del
Ripollès per a la prestació subsidiària de les funcions reservades a funcionaris amb
habilitació estatal.
5. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis del camió
cisterna.
6. Ratificar els Decrets d’Alcaldia.
7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia.
8. Aprovació dels comptes de recaptació a data 31/12/08.
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9. Donar compte de la Resolució de l’ACA aprovant la concessió d’aigües per l’antiga
colònia Fàbregues amb la condició expressa de comunicar, en un termini de dos mesos, a
l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic, la instal·lació d’un comptador volumètric
amb les característiques del mateix (marca i número de sèrie).
10. Suport a mocions d’altres entitats.
11. Proposta per la tramitació per facturar els consums d’aigua al municipi de Campelles
12. Regulació i formalització del Registre de fiances dels contractes de lloguer de
subministrament d’aigües de finques urbanes reclamada per l’INCASOL i per contestar en
un termini de 15 dies a partir de la recepció de la comunicació (6/03/09)
13. Seguiment gestió municipal:
13.1.Carta de l’Ajuntament de Ribes de Freser al Conseller Nadal referent Túnel de Toses
13.2.Acord sobre model de senyalització per la limitació de circulació en vials de caràcter
públic
13.3.Proposta calendari del servei del Bus de la Festa proposta pel 2009
13.4.Proposta de programació sardanista pel 2009
13.5Aprovació del calendari de sessions ordinàries dels plens a celebrar durant l’any 2009
14. Aprovació del calendari de sessions ordinàries dels plens a celebrar durant l’any 2009
15. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde declara oberta la sessió i presenta al nou secretari comissionat pel Consell
Comarcal del Ripollès, Sr. Ignasi Planas, en substitució del Sr. Josep Ruiz, qui marxa de
secretari al municipi veí de Campdevànol. Li designa molta sort en la seva nova tasca.
El secretari sortint li agraeix la confiança que li ha tingut l’alcalde i l’equip de govern
Seguidament es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 1 del dia 12-01-09
La proposta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA RESERVA FORESTAL.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Campelles i la Diputació de Girona per a la constitució
d’una reserva forestal en el polígon 4, parcel·la 4.
Vist la resolució de la convocatòria extraordinària de subvencions pe a l’establiment de
reserves en boscos madurs de propietat municipal, aprovada el 29 de juliol de 2008 i
concedida a l’Ajuntament de Campelles per a la creació de reserves forestals destinades a
conservar boscos singular d’espècies no exòtiques, que es deixin a evolució natural durant un
període de 25 anys, corresponents al concepte a ) ii de la línea 2) forment de la gestió forestal
sostenible.
Vist les bases específiques reguladores de les subvencions per actuacions en matèria forestal,
aprovades el 18/12/07 , regulades mitjançant la creació d’un conveni.
Es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Aprovar la formalització del conveni dalt esmentat en tots els seus termes i adherir-nos al
seu compliment i la seva execució.
2. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient i Territori de la Diputació de
Girona juntament amb el conveni signat.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest
acord i expressament per a la signatura del conveni.
La proposta s’aprova per unanimitat
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE REPRESENTACIÓ I DE
PONDERACIÓ DE VOT DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL
RIPOLLÈS.
El Decret 38/2006, de 14 de març, regula la creació de governs territorials de salut, amb
l’objectiu d’establir polítiques de proximitat al territori i de participació, mitjançant la
compartició del govern de les competències sanitàries que ostenten l’Administració de la
Generalitat i les administracions locals, i amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut
de la població. Aquest marc de col·laboració s’ha de desplegar a través de la constitució de
diferents consorcis de govern territorials amb competències en l’àmbit de l’ordenació,
priorització i coordinació dels recursos sanitaris dels seus territoris.
Per tal d’endegar aquest projecte de nou model organitzatiu de la sanitat catalana, el Decret
preveu l’adopció d’acords específics amb les administracions locals, concebuts com a pactes
de salut en els diferents territoris, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament dels
processos de col·laboració i descentralització de forma equilibrada.
En data 20 d’abril de 2007 es va signar el Pacte per a la Salut al Ripollès entre el
Departament de Salut i els ajuntaments de la comarca, data que va representar l’inici del
procés de constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès.
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en data 8 de maig de 2007, va aprovar i ratificar el
Pacte de Salut i també va aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Ripollès i els seus Estatuts.
El Ple de l’Ajuntament de Campelles, en sessió de 24-5-2007, va aprovar i ratificar el Pacte
de Salut per al Ripollès, així com va aprovar inicialment la constitució del Consorci del
Govern Territorial de Salut del Ripollès, i els seus Estatuts, delegant la tramitació de
l’expedient fins a la Constitució del Consorci al Consell Comarcal del Ripollès.
L’acord d’aprovació i el text del projecte d’estatuts es van sotmetre a informació pública pel
termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicacions al DOGC núm. 5061 de data 1 de febrer de
2008 i al BOP de Girona núm. 24 de data 4 de febrer de 2008, sense que es presentessin
al·legacions, ni reclamacions al respecte; en conseqüència els esmentats acords han
esdevingut definitivament aprovats.
En data 3 de juny de 2008, el Departament de Salut va aprovar la constitució del Consorci
del Govern Territorial de Salut del Ripollès i l’aprovació dels seus Estatuts, aquest acord ha
estat publicat en el DOGC, núm. 5152 de 13 de juny de 2008.
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L’article 17.6 dels estatuts dels Govern Territorial de la Salut preveu que la ponderació de
vot en el Consell Rector del Govern de la Salut es realitzarà d’acord amb els barem següents:
Generalitat de Catalunya 50 % i Entitats locals 50%.
Vist el conveni de representació i de ponderació de vot del Govern Territorial de Salut del
Ripollès, que s’ha de formalitzar d’acord amb allò que preveu l’article 17.7 dels mateixos
estatuts, en els quals es preveu la ponderació del vot del 50% dels ens locals de la comarca
del Ripollès;
Atès el dictamen favorable sobre l’aprovació del conveni de representació i de ponderació de
vot del Govern Territorial de Salut del Ripollès, adoptat pel Consell d’Alcaldes de data 14
d’octubre de 2008,
Es proposa al Ple:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de representació i de ponderació de vot del Govern
Territorial de Salut del Ripollès.
SEGON.- NOMENAR el senyor Manuel Palau i Guix, alcalde de l’Ajuntament de
Campelles, com a vocal suplent del Consell Rector del Govern Territorial de la Salut del
Ripollès, en representació dels municipis de la Vall de Ribes (Ribes de Freser, Campelles,
Pardines, Planoles, Queralbs i Toses).
TERCER.- TRAMETRE una certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès
per tal que sigui remés als Serveis Territorial de Salut als efectes corresponents.
La proposta s’aprova per unanimitat
4. DONAR COMPTE DEL
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAMPELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA
PRESTACIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES FUNCIONS RESERVADES A FUNCIONARIS
AMB HABILITACIÓ ESTATAL.
L’alcalde explica el conveni signat entre l’Ajuntament de Campelles i el Consell Comarcal
sobre les prestacions subsidiàries de les funcions reservades a funcionaris amb habilitació
estatal. Bàsicament per a la prestació del secretari i l’interventor.
El Ple en queda assabentat

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CAMIÓ CISTERNA.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Campelles i el Consell Comarcal per a la prestació
dels serveis del camió cisterna, es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la formalització del conveni dalt esmentat en tots els seus termes i adherir-nos al
seu compliment i la seva execució.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès juntament amb el conveni signat.
3.Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest
acord i expressament per a la signatura del conveni.
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La proposta s’aprova per unanimitat
6. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre

Data

Assumpte

1

19/01/29

2

10/02/09

3

9/02/09

Acceptació de la subvenció pel Pla Local de Joventut atorgada per la
Diputació de Girona per valor de 1.000 €.
Acceptació de la subvenció per cobrir despeses de les obres d’arranjament
de la pista poliesportiva per import de 2.500 €, i sol·licitud de pròrroga per
la justificació d’aquesta subvenció, per coincidir amb la subvenció atorgada
per la mateixa actuació per valor de 13.119 € també de la Diputació de
Girona i amb un termini 5 mesos posterior al que estableixen les condicions
d’aquesta acceptació.
Aprovació de la primera certificació de l’obra “Captació i Dipòsit d’aigua
potable al nucli del Baell”.

La proposta s’aprova per unanimitat
7. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1

Data
30/12/09

2

22/01/09

Assumpte
Compensació econòmica de 33,76 € per diferències entre la subvenció
cobrada en concepte de compensacions econòmiques a càrrecs electes i
l’import total pagat al Sr. Manel Palau i Guix durant l’exercici 2008.
Desestimar la sol·licitud del Sr. Miquel Vilarroya Juncà d’anul·lació de la
llicència d’obres atorgada al Sr. Andreu Riera.

El Ple en queda assabentat
8. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ A DATA 31/12/08.
Vist el compte de recaptació per concepte, exercici i número de càrrec, tancat a data 31/12/08
amb el Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès;
Vist la relació de rebuts pendents de cobrament per any, concepte i contribuent tancat a data
31 de desembre de 2008;
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar els Comptes de Recaptació a data 31 de desembre de 2008.
2. Trametre aquest acord al Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès als efectes oportuns.
L’alcalde explica la proposta: en definitiva resulta que hi ha deutors a l’Ajuntament per
import de més de 30.000 EUROS acumulats fins el 31-12-2008
Es publicarà al tauler d’edictes per tal que tothom en sigui sabedor i es puguin esmenar
possibles errors.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA APROVANT LA CONCESSIÓ D’AIGÜES PER L’ANTIGA COLÒNIA
FÀBREGUES.
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L’alcalde explica que ens han posat una condició expressa de comunicar, en un termini de
dos mesos, a l’àrea d’ordenació del domini públic hidràulic, la instal·lació d’un comptador
volumètric amb les característiques del mateix (marca i número de sèrie).
Es mostra l’oferta presentada per una empresa instal·ladora i els assistents convenen tirar
endavant per tal de complir la condició de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal d’Osona sobre la moció de les futures lleis
territorials, i que és transcriuen literalment els acords proposats :
1. Que Vic pugui exercir plenament la cocapitalitat de la vegueria on quedés inclosa la
comarca d’Osona.
2. Que en el futur mapa de vegueries de Catalunya, les comarques del Ripollès i d’Osona,
respectant la seva autonomia, segueixin mantenint l’estreta relació que les ha donat
geografia i història.
3. Que les administracions afectades siguin consultades abans de prendre cap decisió sobre la
delimitació de les futures comarques i vegueries.
4. Que abans de decidir el nom de la vegueria es tinguin presents la realitat geogràfica,
cultural i històrica i l’opinió de les comarques que l’acabin configurant. “
L’alcalde explica que l’Ajuntament ja es va posicionar en el fet que Campelles és un poble
de l’Alt Pirineu i no pas de la plana de Vic per la qual cosa proposa no donar suport a la
moció.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Baeta quan són les 18:49 hores.
El Sr. Dordas i el Sr. Baeta manifesten la seva conformitat amb la desestimació de la moció.

S’aprova per unanimitat NO donar suport a la proposta del Consell Comarcal d’Osona
11.
PROPOSTA PER LA TRAMITACIÓ PER FACTURAR ELS CONSUMS
D’AIGUA AL MUNICIPI DE CAMPELLES
L’alcalde explica que fins al dia d’avui s’ha aconseguit facturar els mínims de consum
d’aigua sense tenir en compte el consum.
Però l’Agència Catalana de l’Aigua ens ha donat un ultimàtum i haurem de facturar els
consums perquè sinó no ens donaran cap més subvenció.
Els assistents manifesten al seva conformitat en el fet que si no hi ha més remei haurem de
fer el que ens obliga l’Agència Catalana de l’Aigua.
Per unanimitat acorden que es presentin alternatives de les formes de facturació del consums
d’aigua per tal d’aprovar la més adient al proper Ple.
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12.
REGULACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL REGISTRE DE FIANCES DELS
CONTRACTES
DE LLOGUER DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES DE
FINQUES URBANES RECLAMADA PER L’INCASOL I PER CONTESTAR EN UN
TERMINI DE 15 DIES A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LA COMUNICACIÓ
(6/03/09).
Es dona compte de l’escrit de l’INCASOL sobre la formalització del registre de fiances dels
contractes per subministrament d’aigües en finques urbanes.
El secretari explica que és un escrit que reben tots els ajuntaments i que ho estudiarem per
donar una resposta conjunta des del Ripollès.
El Ple en queda assabentat

13. SEGUIMENT GESTIÓ MUNICIPAL.
13.1. Carta de l’Ajuntament de Ribes de Freser al conseller Nadal referent al Túnel de Toses.
L’alcalde explica les peticions de Campelles a tenir en compte quan es faci les obres per tal
que el poble no quedi sense accessos principals des de la carretera general.
13.2. Acord sobre model de senyalització per la limitació de circulació en vials de caràcter
públic.
L’alcalde explica el senyal proposat per la Comissió Consultiva d’Accés al Medi Natural del
Consell Comarcal del Ripollès. S’hauria d’instal·lar a la Pista que porta al Coll de Merolla.

13.3. Proposta calendari del servei del bus de la festa proposta pel 2009
L’alcalde explica la proposta del Consell Comarcal del Ripollès: a Campelles s’hauria de fer el
bus per la festa de la Pentecosta (segons Pasqua a finals de maig) i per la Festa del Baell el
24 d’agost.
13.4. Proposta de programació sardanista pel 2009
L’alcalde explica la proposta de programació
El Ple en queda assabentat
14.
APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES DELS
PLENS A CELEBRAR DURANT L’ANY 2009.
Es facilita als assistents un calendari amb les dates dels plens ordinaris a celebrar durant
l’any 2009, el darrer dilluns dels mesos parells.
El Ple en queda assabentat

15. PRECS I PREGUNTES
- Els assistents fan saber que no s’ha penjat la convocatòria Internet i s’ha de fer.
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- L’alcalde explica que el vent ha fet malbé molts arbres que cal extreure. L’Antoni Tarruella
els extraurà se seguida amb un tractor. En Josep Maria de cal Pagès posarà a prop de la
carretera els arbres de qualitat. La resta servirà per fer llenya per cremar. Alguns són de bona
qualitat que poden servir per postes de línies elèctriques.
El Sr. Dordas demana que es netegi de seguida. Fora millor que ho fes alguna empresa
especialitzada equipada amb eines adients.
El Sr. Rovira demana la inclusió de camins per netejar amb la desbrossadora: Monà, Plans,
Colt de l’Embussada, i una actuació amb la retroexcavadora al camí de la baixada a roques
Blanques i les Muntades.
L’alcalde comenta que al Baell també demanaran per netejar alguns camins.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20:15 hores, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcalde president

Manuel Palau i Guix
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