ANY2007
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 12/2007
Caràcter: extraordinària
Dia: 19 de desembre de 2007
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Juan Dordas i Riu
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.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió extraordinària del Ple de
l'Ajuntament de Campelles, convocada en legal forma, i tractar els assumptes
inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Sol·licitud d’inclusió de projectes d’obres i serveis al PUOSC 2008-2012
3. Aprovació d’adquisició de material informàtic
4. Aprovació de l’addenda al conveni per la prestació del servei de SAT comarcal
designació del Consell Comarcal del Ripollès com a beneficiari anual dels fons
supramunicipals.
5. Ampliació de la pista per a l’extracció de la subhasta del Bosc de Campelles.
6. Millores la façana Església
7. Aprovació de la contractació de l’obra del PUOSC 2007: captació i dipòsit d’aigua
potable al nucli del Baell
8. Comentar feines Font del Cortans i Font dels Llemoners
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions anteriors de 29-11-2007 i 8-11-2007.
La proposta s’aprova per unanimitat
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2. SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE PROJECTES D’OBRES I SERVEIS AL
PUOSC 2008-2012
ACORD D’INCLUSIÓ DE LA PROPOSTA A PRESENTAR PER
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA 2008-2012
Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012;
Atès que l’Ajuntament considera com a actuacions prioritàries les següents:
Ordre
1
2
3
4
5
6

Actuació
Remodelació i ampliació de la Plaça de l’Ajuntament i
entrada del poble
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al
nucli del Baell
Condicionament del Passeig de les Basses i C. Puigmal
Adquisició de terreny per equipaments municipals
Modificació de l’enllumenat del nucli del Baell
Àrea de compostatge de residus orgànics d’origen
vegetal, de gestió municipal.

Pressupost
Anualitat
425.719,50
2009
82.824,00

2008

169.099,00
54.000
24.703,27
24.733,08

2009
2010
2008
2009

Atès que l’Ajuntament té previst la realització de les actuacions esmentades en el seu
programa d’inversions;
Atès que aquestes obres són competència municipal d’acord amb allò que disposa
l’article 67 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i especialment aquells
que són de caràcter mínim i obligatoris;
Vist el capítol II del títol I del Decret de convocatòria, referent a la presentació de
sol·licituds;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la documentació tècnica i les propostes d’inclusió de les obres enumerades a
la part expositiva d’aquest acord.
2. Adquirir el compromís d’incloure les actuacions esmentades a la programació
d’inversions de la Corporació.
3. Sol·licitar la inclusió de cada obra a l’anualitat corresponent, així com la seva
priorització en el conjunt d’obres municipals, segons detall que consta a la part
expositiva d’aquest acord.
4. Trametre la sol·licitud d’acord amb l’article 6 del Decret 245/2007, de 6 de
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya.
5. Facultar el secretari, tan àmpliament com sigui necessari, per a la signatura i
tramitació per l’EACAT, que siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord.
6. Facultar l’Alcaldia per a l’adopció de les resolucions necessàries per l’execució
d’aquest acord.
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La proposta s’aprova per unanimitat
3. APROVACIÓ D’ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC
Els assistents comenten la necessitat d’adquirir diferent material informàtic: un nou disc
dur per l’ordinador de l’Ajuntament i un disc extraïble per fer còpies de seguretat.
Ja s’ha instal·lat un antivirus perquè no n’hi havia.
Ara estem pendents de que Televall ens informi sobre quina és la millor solució per la
millora de la informàtica de l’Ajuntament.
El Ple en queda assabentat
4. APROVACIÓ DEL CONVENI I ADDENDA PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE SAT COMARCAL DESIGNACIÓ DEL CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS COM A BENEFICIARI ANUAL
DELS FONS
SUPRAMUNICIPALS.
Vist el conveni per a la prestació del Servei SAT comarcal de Secretaria i Intervenció a
l’Ajuntament de Campelles;
Vista l’addenda al conveni per la prestació del servei de SAT comarcal per a la
designació del Consell Comarcal del Ripollès com a beneficiari anual dels fons
supramunicipals;
Atès que l’Ajuntament de Campelles forma part del consorci Ripollès
Desenvolupament, que és una entitat pública supramunicipal amb la qual col·labora
econòmicament;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar del Consell Comarcal del Ripollès la prestació subsidiària de les funcions
reservades a funcionaris amb habilitació estatal i aprovar la minuta del conveni entre
aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació subsidiària de
les funcions reservades a funcionaris amb habilitació estatal així com el document
anomenat “protocol de prestació de les funcions reservades a habilitats estatals” que s’hi
adjunta, facultant tant àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde per a la seva
signatura
2. Aprovar la destinació dels fons supramunicipals al consorci
Desenvolupament i la diferència restant al Consell Comarcal del Ripollès.

Ripollès

3. Comunicar-ho al Departament de Governació, Consell Comarcal del Ripollès i al
consorci Ripollès Desenvolupament per a la seva deguda constància.
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4. Comprometre’s a designar una treballadora de l’Ajuntament en règim funcionarial
per a la prestació diària dels serveis de secretaria i intervenció a la seu de l’Ajuntament
de conformitat al protocol aprovat.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. AMPLIACIÓ DE LA PISTA PER A L’EXTRACCIÓ DE LA SUBHASTA DEL
BOSC DE CAMPELLES.
Els assistents al Ple consideren adient i correcte l’obertura de la pista, sempre i quan
quedi tancada posteriorment als treballs.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. MILLORES A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA
L’alcalde explica que s’ha de demanar pressupost per la façana de l’església i el rellotge
del campanar.
Parlarà amb el tècnic de Cultura de la Diputació de Girona Sr. Bayona,
El Ple en queda assabentat
7. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DEL PUOSC 2007:
CAPTACIÓ I DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DEL BAELL
En el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat de 2006, consta inclosa
l'obra, titulada “CAPTACIÓ I DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DEL
BAELL, Campelles, amb una subvenció de 50.000 €.
Posteriorment ens ha sigut atorgada una alta subvenció de l’Agència Catalana de
l’Aigua per import de 107.358,41€.
Encarregada la redacció del projecte al serveis tècnics del Consell Comarcal del
Ripollès, s’ha acabat d’elaborar aquest mes de desembre;
Vist el projecte de redactat pel tècnic Sr. Jordi Valldaura i Pous (ETOP), amb un
pressupost d’execució per contracta de 238.865,02 € IVA inclòs;
Atès que aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres, si bé condicionat a la tramitació de l’aprovació del projecte sense que es
produeixin al·legacions. El breu termini d'execució d'aquesta obra aconsella excloure la
revisió de preus, d'acord amb el que estableix l'article 103 del TRLCAP i vist que s'ha
complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
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1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació de l'obra de “CAPTACIÓ I DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE AL
NUCLI DEL BAELL i iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació per
concurs procediment obert, d'acord amb els plecs de condicions aprovats i obrir
un termini de VIT-I-SIS DIES naturals per a la presentació d’ofertes, comptador
a partir de la publicació del darrer anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Són d’aplicació les Clàusules del Plec General de contractació de
l’Ajuntament.
3. Autoritzar la despesa de CENT CINC MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS I
NORANTA-NOU CÈNTIMS (238.865,02 €) IVA inclòs amb càrrec a la partida
2007.1.441.61110 del vigent pressupost de 2007.
4. Supeditar la tramitació a la constància de l’informe d’Intervenció a l’expedient sobre
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa.
5. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució
d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. COMENTAR FEINES FONT DEL CORTANS I FONT DELS LLEMONERS
S’ha demanat una subvenció de 18.300 € i s’ha atorgat 12.810 € per fer una actuació a
la font de Cortans i la font de Llemoners.
Atès que anem justos de temps per executar l’actuació, s’ha parlat amb el tècnic forestal
de l’Ajuntament per tal que gestioni l’obra;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com sigui necessari per a la contractació de
l’obra
La proposta s’aprova per unanimitat
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21 hores
del vespre, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
El president

Josep Ruiz i Muñoz

Manuel Palau i Guix

5

