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ANY2008
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 2/2008
Caràcter: ordinària
Dia: 25 de febrer de 2008
Inici: 18:00
Acabament: 21:10
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Excusa

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

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 Ple de les sessions anteriors: 19 de desembre i 12 de
febrer de 2007
2. Donar compte i ratificació dels Decrets d’Alcaldia
3. Certificació de la denominació correcte del nucli del Baell
4. Incoació de l’expedient per a la subhasta del lloguer amb opció de compra de la nau
industrial municipal del polígon de Campelles.
5. Aprovació de les al·legacions a presentar al projecte de construcció de l’EDAR de
Campelles
6. Aprovació de l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de
Campelles i nomenament de la Comissió de Delimitació
7. Donar compte de l’estat de tramitació del projecte de senyalització del camí de la
transhumància del Consell Comarcal del Ripollès
8. Donar compte del Pla d’Acció Social de la Diputació de Girona
9. Donar suport a empresa del Ripollès per ampliar oferta radiofònica: Live
produccions SL
10. Donar suport a mocions d’altres ens
11. Donar compte de les peticions presentades al PUOSC 2008-2012
12. Informes de l’Alcaldia
13. Seguiment de la gestió
14. Precs, preguntes i mocions
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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 PLE DE LES SESSIONS ANTERIORS DE
19 DE DESEMBRE DE 2007 I 12 DE FEBRER DE 2008
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions de 19 de desembre de 2007 i de 12
de febrer de 2008.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA
Vistos els Decrets següents:
2.1. Decret de 17-12-2007 d’aprovació inicial del projecte de captació i dipòsit d’aigua
potable al nucli del Baell
2.2. Decret de 24-162-2007 d’aplicació de les previsions de la Llei General de
Pressupostos de 2008 l personal, Lluís Rodríguez.
2.3. Decret de 2-01-2008, d’aprovació de factures per direcció d’obres en zona forestal,
Sr. Jaume Sadurní
2.4. Decret de 2-01-2008, d’acceptació de d’ajuts de la Diputació de Girona per l’obra
del dipòsit del Baell.
2.5. Decret de 18-2-2008, de contractació de la Sr. Pilar Mir com auxiliar
administrativa, cinc hores setmanals.
El Ple en queda assabentat dels anteriors i els ratifica en tot allò que fos necessari.
3. CERTIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ CORRECTE DEL NUCLI DEL
BAELL
Els assistents convenen per unanimitat que es farà una enquesta a tots els veïns del
municipi sobre la correcta denominació del nucli del Baell.
4. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA SUBHASTA DEL LLOGUER
AMB OPCIÓ DE COMPRA DE LA NAU INDUSTRIAL MUNICIPAL DEL
POLÍGON DE CAMPELLES.
Vist que l’Ajuntament és propietari d’una nau industrial al polígon Campelles (antiga
colònia Fàbregas;
Atès que ja es va subhastar l’arrendament amb opció de compra d’una altra nau veïna al
mateix lloc per tal de fomentar les activitats i les iniciatives empresarials o professionals
del municipi;
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Incoar expedient per a la subhasta de l’arrendament amb opció de compra de la nau
municipal situada al polígon Campelles amb les mateixes condicions jurídiques que
l’anterior nau subhastada per l’Ajuntament.
2. Que el tècnic valori la nau i certifiqui la seva qualificació urbanística
3. Que el secretari informi sobre la normativa, el procediment a seguir i la
competència per impulsar el procediment.
4. Que intervenció emeti informe sobre l’expedient i les seves repercussions
econòmiques.
5. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret fos necessari per a la tramitació i
adopció de les resolucions que siguin preceptives donant compte al Ple
corresponent.
L’alcalde explica la proposta. A més, se sotmet a consideració si es lloga una nau o es
divideix en dues abans de llogar-les. Hi ha diversos interessats en participar a la
subhasta.
El Sr. Dordas esmenta que les naus són propietat municipal des de l’any 2003 i no s’ha
tret cap rendiment econòmic fins ara.
Demana més transparència en la gestió municipal perquè han de donar comptes als
veïns. No es parla mai de temes econòmics i de les decisions que es prenen tots han de
ser-hi sabedors.
L’alcalde comenta que s’han de fixar unes hores prefixades per despatxar l’alcalde amb
els regidors de la oposició per millorar la comunicació.
El Sr. Dordas ofereix ajudar en el que calgui.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS A PRESENTAR AL PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR DE CAMPELLES
Atès que actualment es troba en informació pública el projecte d’EDAR de Campelles,
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua;
Vist l’informe emès pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès en el sentit
que la instal·lació proposada per l’ACA no és la més idònia per a la futura EDAR de
Campelles i que literalment diu:
“...”
INFORME SOBRE LA DEPURADORA PREVISTA A CONTRUIR EN EL
MUNICIPI DE CAMPELLES
Identificació expedient
Núm. de l’expedient
Assumpte

006/2008
Revisió del projecte constructiu de l’estació depuradora
d’aigües residuals de Campelles.
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Secretaria i Ajuntament de Campelles

Fets
1
2
3

4

5

6

El PSARU 2005-2009 té previst realitzar una depuradora i els col·lectors
corresponents al municipi de Campelles.
A finals de gener l’Agència Catalana de l’Aigua envia a l’Ajuntament de
Campelles el projecte de la depuradora prevista a fer al municipi.
El 28 de gener de 2008 es pública al diari oficial de la Generalitat de
Catalunya l’anunci d’informació pública del projecte constructiu de l’estació
depuradora d’aigües residuals de Campelles i posterior abocament a l’afluent
del torrent d’Engelats (el Ripollès) i de la llista dels béns i els drets afectats
per les obres (claus S-AA-01143-P). El projecte es troba en període
d’exposició pública durant el termini d’un mes, que finalitza el proper 28 de
febrer de 2008.
Es revisa el projecte i es comprova que la depuradora està prevista construirse a la zona del passeig de les Basses del municipi. En el projecte es fa
constar que la depuradora es realitza a la zona del passeig de les Basses
perquè així ho va sol·licitar l’Ajuntament. Aquesta afirmació no és certa
perquè l’Ajuntament en cap moment va sol·licitar que s’ubiqués en aquesta
zona. La ubicació proposada en el projecte no era la proposada ni pel Consell
Comarcal del Ripollès ni per l’Ajuntament.
No consten en el projecte les raons tècniques que justifiquin l’emplaçament
de la depuradora a la zona de les Basses. Des del Consell Comarcal del
Ripollès es creu millor, des del punt de vista tècnic, construir la depuradora
en el lloc on actualment es troba la fosa sèptica.
El projecte previst implica tenir un pou de bombament al mig del poble per
tal de portar l’aigua residual a la depuradora, amb una canonada de diàmetre
250 mm. Sempre que sigui possible evitar tenir un pou de bombament es
convenient, ja que en un futur sempre necessita manteniment. En el nostre
cas es podrien portar les aigües residuals cap a la depuradora per gravetat, si
es construís on hi ha la fosa sèptica actualment. El col·lector existent que va
del municipi fins a la fosa és de diàmetre 400 mm i l’estat és prou bo com
per no haver-lo de tornar a fer. Faltaria condicionar l’accés per arribar-hi.

D’acord amb l’esmentat s’emeten les següents:
Conclusions:
Convindria evitar tenir un pou de bombament al municipi de Campelles i que l’aigua
residual arribés a la d’estació d’aigües residuals del municipi per gravetat, això seria
fàcil d’aconseguir construint la planta a la zona on hi ha actualment la fosa sèptica.
Elisabet Muntadas i Castellà
Cap d’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal
Ripoll, 21 de febrer de 2008
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“...”
Vist que l’Ajuntament sempre ha mantingut i proposat com a lloc idoni l’indret on
actualment hi ha la fosa sèptica municipal;
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’anterior informe i presentar al·legacions davant l’ACA per tal que
s’elabori un nou projecte amb una ubicació alternativa d l’EDAR de Campelles.
2. Proposar la ubicació al mateix lloc que actualment hi ha la fosa sèptica
municipal què compta amb els col·lectors i ja té la major part del clavegueram
connectat. S’adjunta plànol i fotografies del lloc en qüestió
3. Facultar l’Alcaldia per a la presentació formal de les al·legacions davant l’ACA.
L’alcalde explica la proposta.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE CAMPELLES I NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ
DE DELIMITACIÓ
Vist l’escrit rebut de la Direcció General d’Administració Local sobre l’inici de les
operacions de delimitació dels termes de Campelles, Ribes de Freser, Planoles,
Campdevànol i Gombrèn de conformitat a l’article 28.1 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril TRLMRLC per a la elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya;
Atès que com a municipi afectat i d'acord a l'article 33 del Decret 140/1988, de 24 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals,
cal constituir una comissió de representació,
Es proposa l'adopció dels següents acords:
1. Constituir la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament en les operacions de
delimitació, composta per:
Sr. Manuel Palau i Guix, alcalde
Sr. Simón Rovira Puig, regidor
Sra. Maria Núria Martí Verdaguer, regidora
Sr. Jaume Sadurní Pastor, tècnic municipal
Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del SAT comarcal a l’Ajuntament.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals,
DGAL, de la Generalitat de Catalunya i a la resta de municipis afectats.
3. Facultar a l'Alcaldia Presidència, o regidor a qui delegui, perquè dugui a terme les
actuacions necessàries en relació amb aquest acord.
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La proposta s’aprova per unanimitat
7. DONAR COMPTE DE L’ESTAT DE TRAMITACIÓ DEL PROJECTE DE
SENYALITZACIÓ DEL CAMÍ DE LA TRANSHUMÀNCIA DEL CONSELL
COMARCAL DEL RIPOLLÈS
Es demana que l’Ajuntament informi sobre la senyalització del projecte
El Ple en queda assabentat.
8. DONAR COMPTE DEL PLA D’ACCIÓ SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA
S’informa del Pla d’Acció Social de la Diputació de Girona
El Ple en queda assabentat
9. DONAR SUPORT A EMPRESA DEL RIPOLLÈS PER AMPLIAR OFERTA
RADIOFÒNICA: LIVE PRODUCCIONS SL
Vista la carta tramesa per l’empresa Live Produccions SL es proposa donar-hi suport
La proposta s’aprova per unanimitat

10. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENS
Es proposa al Ple donar-hi suport de les mocions següents:
10.1. A l’Ajuntament de Campdevànol sobre increment de trens entre Ripoll i Vic
metre durin les obres de desdoblament de la C-17
La proposta s’aprova per unanimitat
10.2. A l’Ajuntament de Ribes de Freser per a l’organització de la trobada anual de
colles geganteres de la província de Girona
La proposta s’aprova per unanimitat
11.
DONAR COMPTE DE LES PETICIONS PRESENTADES AL PUOSC
2008-2012
Es fa saber quines són les obres que s’han presentat al PUOSC 2008-2012, tal i es va
acordar pel Ple de 19-12-2007
El Ple en queda assabentat
12. INFORMES DE L’ALCALDIA
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Tema captació d’aigua de la propietat del Sr. Pere Vila:
L’alcalde explica que vam tenir una reunió, l’alcalde, el secretari i el Sr. Pere Vila pel
tema de l’aigua.
Ara s’ha de fer una nova conducció per l’obra del Baell i necessitem passar per la seva
propietat.
El Sr. Vila té un dret reconegut en escriptura pública per l’Ajuntament de reservar-se
2.000 litres d’aigua per a consum propi d’una font situada a la seva propietat. Insisteix
que no li podem cobrar l’aigua.
De fet l’Ajuntament li reconeix aquest dret pel que fa l’aigua sense tractar però el que
no pot deixar de cobrar és la despesa del tractament de l’aigua per tal que sigui potable.
Els assistents al Ple debaten la situació i conclouen en fer arribar una proposta de que el
Sr. Pere Vila només hagi de pagar les despesa que s’ha de pagar a l’ACA, pel que fa els
primers 2.000 litres d’aigua.
Tema personal Ajuntament:
L’alcalde explica que des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha seleccionat
l’Administrativa de l’Ajuntament. Començarà el 10 de març de 2008.
El Ple en queda assabentat
13. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ
Tema obres a les fonts de Cortans i Lledoners:
L’alcalde explica que les actuacions per la subvenció d’Espais PEIN i Xarxa Natura
s’estan executant en l’actualitat.
Tema campanar de l’Església :
L’alcalde explica que el proper 27 de març hi ha una reunió amb el Departament de
Cultura per tractar les obres a fer al campanar de l’Església.
El Ple en queda assabentat
14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El Sr. Baeta demana conèixer les al·legacions presentades al POUP de Campelles.
L’alcalde diu que el Consell ens les facilitarà
El Sr. Dordas demana que es pensa fer amb el pis de les Escoles. Si s’ha de llogar o no.
També diu que un diputat de la Diputació li ha dit que l’Ajuntament ha rebut
subvencions sense demanar comptes a l’Ajuntament.
Afegeix que l’alcalde ja fa massa temps que dura a l’Ajuntament. Recorda que enguany
va ser el quart menys votat. Les seves actuacions són arbitràries, com treure Campelles
del Patronat de Turisme Vall de Ribes.
L’alcalde respon que el pis costa de llogar. S’ha intentat varies vegades i no ha anat bé.
Pel que fa les subvencions, sempre s’han de justificar documentalment, totes.
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Pel que fa els anys que fa que està a l’Ajuntament, és el poble qui decideix no pas el
regidor que pot tenir la opinió que vulgui. Rectifica al regidor dient que va ser el tercer
més votat, no pas el quart.
Pel que fa el Patronat de Turisme, Campelles no en va formar mai part.
Conclou dient que l’equip de govern ha de governar amb l’ajut i suport dels tècnics.
A la gestió del bosc, per exemple, l’alcalde sempre ha posat molta il·lusió i encara ho fa.
Avui per avui, s’ha retallat molts diners als ajuntaments en benefici dels propietaris.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21:10
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
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