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ANY2008
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 4/2008
Caràcter: ordinari
Dia: 28 d’abril de 2008
Inici: 18:15
Acabament: 21:52
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Simon Rovira i Puig
Sr. Juan Dordas i Riu
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 Ple de les sessions anteriors: números 2 i 3
2. Donar compte i ratificació dels Decrets d’Alcaldia
3. Certificació de la denominació correcte del nucli del Baell
4. Al·legacions a l’aprovació inicial del PUOSC 2008-2012
5. Subvenció ACA 2008 – Abastament en alta
6. Renovació de la junta pericial del cadastre de Campelles
7. Ratificació del Decret d’Alcaldia del 28 de març d’aprovació de la Agenda 21.
8. Subvenció DG Mobiliari Urbà
9. Suport a mocions d’altres entitats
10. Subvencions per redacció de projectes FEDER
11. Aprovació inici tràmits per renovar el Jutge de Pau titular de Campelles
12. Aprovació compte de recaptació amb el Consorci de Recaptació
13. Subvenció pel Pla local de Joventut Campelles 2008-2011 i Projecte Tècnic
compartit Joventut
14. Seguiment de la gestió municipal
15. 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
ANTERIORS: NÚMEROS 2 I 3

ACTES

DE

PLE

DE

LES

SESSIONS

Es proposa al Ple l’aprovació de les actes 2 i 3 corresponents a les sessions ordinària de
25-2-2008 i extraordinària de 17-3-2008
L’alcalde demana que al punt 4 de l’Acta de 25-02-2008 es faci constar “per millorar la
comunicació”.
La proposta s’aprova per unanimitat
2.

DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA

Ordre Data

Assumpte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Acceptació ajuts PUOSC Dipòsit aigua el Baell
Aprovació conveni Diputació Girona per cessió d’un tram de la Ctra. Baell
Contractació urgent personal: Núria Larroya
Aprovació pagament quota anual ACM
Pagament manteniment ABSYS 2007 comptabilitat
Aprovació factura senyalització vials públics: COMUNICAL
Aprovació factura recerca de fites amb GPS: CEINR
Aprovació factura obertura pista forestal: Germans Marty SA
Aprovació factura impremta: BONET
Sol·licitud subvenció noves tecnologies Diputació de Girona
Sol·licitud subvenció Catàleg arts escèniques Diputació de Girona
Sol·licitud subvenció bens mobles i d’equip Diputació de Girona
Comunicació Ambiental Taller Mecànic: J. Palau
Sol·licitud subvenció neteja i desbrossament bosc Diputació de Girona
Sol·licitud subvenció gestió forestal sostenible Diputació de Girona
Sol·licitud subvenció prevenció incendis Diputació de Girona
Sol·licitud subvenció gestió tècnica forestal Diputació de Girona
Sol·licitud subvenció ordenació il·luminació exterior Diputació de Girona
Comunicació ambiental ramaderia extensiva: Mas Rebullet
Comunicació ambiental Turisme Rural: Molí de can Coll
Llicència segregació Pere Guillamet
Autorització modificació gual: oscar Grané Farell
Llicència primera ocupació Parcel·la 9 la Devesa: Joan Domingo Brualla
Denegació llicència obres en sol no urbanitzable Miquel Ollé Biosca
Denegació llicència instal·lacions en sol no urbanitzable Miquel Ollé Biosca

22-2-08
4-3-08
10-3-08
17-3-08
17-3-08
18-3-08
18-3-08
18-3-08
28-3-08
28-3-08
28-3-08
28-3-08
31-3-08
7-4-08
7-4-08
7-4-08
7-4-08
14-4-08
21-4-08
21-4-08
21-4-08
21-4-08
21-4-08
21-4-08
21-4-08

El Ple en queda assabentat i ratifica per unanimitat els Decrets en tot allò que sigui
necessari, llevat del Decret numerat de 2 que es ratifica per majoria absoluta.
3.
CERTIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ CORRECTA DEL NUCLI
DEL BAELL
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Vist l’escrit de Departament de Governació i Administracions Públiques sobre la
certificació correcta de la denominació “ El Baell / Baell”;
Atès que desprès de consultar-ho als veïns ha resultat el pronunciament següent:
El Baell: 6 veïns
El Bayell: 4 veïns
El Baiell: 1 veí
El Baijell: 1 veí
Atès que “el Baell” és el nom oficial emprat normalment per l’Ajuntament i reconegut
majoritàriament pels veïns;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la denominació “El Baell” com a la correcta
2. Trametre certificat de l’acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques.
La proposta s’aprova per unanimitat

4.

AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PUOSC 2008-2012

Aquest Ajuntament va sol·licitar la inclusió de sis obres a la convocatòria quinquennal
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya amb els pressuposts i els finançament
previstos següents:
PRESSUPOST
Plaça Ajuntament
Xarxa d’aigua
El Baell
Passeig de les
Basses
Adquisició solar
Enllumenat
El Baell
Planta compost
Total

FONS
SUBVENCIÓ PROPIS

CE

Ajuntament

1

425.719,50

383.147,55

42.571,95

38.314,76

4.257,20

2

82.824,00

74.541,60

8.282,40

7.454,16

828,24

3
4

169.099,00
54.000,00

152.189,10
48.600,00

16.909,90
5.400,00

15.218,91
4.860,00

1.690,99
540,00

5
6

24.703,27
24.733,08

22.232,94
22.259,77

2.470,33
2.473,31

2.223,29
2.225,98

247,03
247,33

781.078,85

702.970,97

78.107,89

70.297,10

7.810,79

La atribució inicial que fa la proposta de planificació del PUOSC per l’esmentat període
ha sigut:
Any Títol
2009 Remodelació de la Plaça de l’Ajuntament

Subvenció
255.009,27 €
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60.000 €
315.009,27

És de veure que les previsions d’inversions municipals han quedat dràsticament
reduïdes en no poder comptar amb l’ajut suficient i adequat del PUOSC per la qual cosa
és pertinent la formulació de les següents:
AL·LEGACIONS
PEL QUE FA LES OBRES SUBVENCIONADES:
Remodelació de la Plaça de l’Ajuntament.
Es proposa l’atorgament del 60% de subvenció per un pressupost de 425.719,50
EUROS.
Aquesta quantitat és del tot insuficient haguda compte de la importància de l’obra.
Campelles no disposa d’un espai públic que serveixi de lloc de reunions i de
concentració dels veïns i visitants amb motiu de celebracions, festivitats, i altres actes
oficials.
Qualsevol poble de Catalunya disposa d’un espai digne que servei de centre neuràlgic
de la població i lloc de trobada centralitzada dels actes i activitats populars.
L’Ajuntament de Campelles òbviament no pot assumir una obra d’aquesta entitat sense
una important aportació del PUOSC. Si sumem a l’escassa població, la endèmica
situació econòmica municipal (característica de la majoria de petits municipis) motivada
pels pocs recursos de que disposem, hem de concloure que cal una major inversió per
part de la Generalitat de Catalunya.
La convocatòria del PUOSC preveu el 90% d’aportació per ajuntament de fins a 1.000
habitants. Semblaria que, dins d’aquest grup, els ajuntaments més petits són els que
s’haurien d’acostar més a aquest import màxim. En canvi l’atorgament del 60%
s’allunya molt de les previsions del Decret de convocatòria i de la sol·licitud municipal
que va se del 90%.
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al Baell
S’atorga el 72% de subvenció per import de 60.000 € per fer una actuació de 82.824,00
EUROS. L’Ajuntament havia demanat el 90% previst a la convocatòria
Tal i com es va fer esment a la memòria de sol·licitud, tenir unes instal·lacions de
subministrament en condicions és una necessitat mínima i imprescindible per prestar el
servei amb garanties de salubritat i alhora contribuir a l’estalvi d’aigua. Més si tenim en
compte que les instal·lacions actuals no compleixen prou garanties i tenen fuites
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importants que malbaraten els recursos hídrics, amb tubs obsolets que no compleixen la
normativa vigent.
Per això considerem que l’actuació també mereix el 90% de subvenció sobre el total
pressupost.
ACTUACIONS SOL·LICITADES PER L’AJUNTAMENT QUE NO HAN ESTAT
INCLOSES A LA PROPOSTA INICIAL DEL PUOSC 2008-2012
Les actuacions sol·licitades per l’Ajuntament de Campelles són totes de primera
necessitat de conformitat a article 67 TRLMRLC.
L’Ajuntament va demanar la subvenció màxima del 90% prevista a la convocatòria del
Pla per a totes les actuacions. No obstant cap d’elles ha merescut la inclusió en cap de
les cinc anualitats del PUOSC.
Considerem que aquestes obres, llevat de la urbanització del Passeig de les Basses, són
d’escassa quantia i TOTES s’haurien d’incloure a alguna de les anualitats amb la
màxima subvenció prevista per tractar-se de serveis mínims que obligatòriament estan
obligats a prestar els ajuntaments.
Seguidament es relacionen les obres i els seus trets fonamentals que possiblement no
s’han tingut en compte en la valoració de la Comissió de Cooperació Local:
- Passeig de les Basses (inversió prevista de 169.099,00 €):
El carrer Puigmal esta situat al NE del municipi, darrera del turó sobre el qual
s’estructura tot el municipi de Campelles. És un carrer que encinta, a més de parcel·les
de propietat privada, tota la zona d’equipaments esportius del municipi.
El passeig de les Basses està just a l’entrada, pujant de Ribes el primer ramal a la dreta.
És un carrer predominantment d’habitatges, de secció més ample
L’actuació d’urbanització es parcial:
- Al carrer Puigmal s’executaran només uns 150m. coincidint amb l’inici dels
entroncaments amb als carrers del camí de Planoles i la carretera de Ribes.
- Al passeig de les Basses es continua carrer amunt amb la part ja urbanitzada, per tal
d’arribar just allà on s’acaben els habitatges.
L'actuació d’urbanització bàsica: dotació de paviment, enllumenat públic, aigua potable,
sanejament, ex article 67 TRLMRLC
- Adquisició solar per equipaments esportius (

inversió prevista de 54.000,00 ):

Es tracta de l’adquisició d’uns terrenys per incorporar-los al patrimoni municipal.
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Posteriorment caldrà fer una actuació d’urbanització bàsica: dotació de paviment,
enllumenat públic, aigua potable, sanejament, (ex article 67 TRLMRLC) per donar-li
l’ús previst de dotació d’equipaments pel poble.
Els terrenys estan situats al NE del municipi, donen front al carrer Puigmal, just darrera
del turó sobre el qual s’estructura tot el municipi de Campelles. El nucli ocupa la part
soleia d’aquest turó, mentre que els terrenys a adquirir estant just al darrera, al collet, a
la part més oberta i més ventosa del municipi.
- Enllumenat de El Baell ( 24.703,27

€ ):

D’acord amb la LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig,
pel que s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei 6/2001de 31 de maig,
d’ordenació ambiental del enllumenat per a la protecció del medi nocturn, ens és
necessari adaptar les instal·lacions existents de l’enllumenat exterior del Barri del Baell,
en el terme municipal de Campelles a aquesta normativa, així com ampliar la
il·luminació exterior en tres punts de llum més, especificats en el plànol amb els
números 26, 27 i 28.
El Barri del Baell disposa d’una il·luminació exterior antiga, amb punts de llum
obsolets, en que a més de donar una contaminació lumínica per sobre del permès, la
seva estanquitat permet el pas de l’aigua al interior de la llumenera, amb tots els
problemes que això comporta.
Per altre part, tot i que el Baell no és troba dintre de cap zona PEIN, disposa en les seves
rodalies de l’espai natural de la Serra de Montgrony i l’espai natural de Obagues de la
Vall del Rigard, el que d’alguna manera provoca la necessitat de disposar d’una
llumeneres amb una emissió a l’hemisferi superior igual a 0.
- Planta compostatge ( 24.733,08 € ) :
L’Ajuntament de Campelles té un problema específic per la gran quantitat de jardins
privats alguns de gran dimensió què generen residus (la fracció verda de la matèria
orgànica).
Val a dir que el 70-80 % d’aquestes restes són aigua per la qual cosa es planteja el seu
dipòsit en dos contenidors de 28 m3, de manera que quan s’omplin i es recullin, hauran
deixat anar l’aigua i només quedarà el sòlid liquat que es podrà reutilitzar com adob
orgànic o passarà a formar part de la recollida que fa el Consell Comarcal del Ripollès.
Aquesta actuació és sostenible i respectuosa amb el Medi, alhora que permet reduir el
volum i el pes de les escombraries, per la qual cosa s’allarga la vida útil de l’Abocador
de destí de la resta d’escombraries de matèria orgànica
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Es tracta de l’adquisició de 2 contenidors, tipus caixa metàl·lica de 28 metres cúbics per
incorporar-lo al patrimoni de l’Ajuntament de Campelles i la seva instal·lació en una
zona del poble que permeti l’accés als veïns i alhora estigui suficientment separada del
nucli urbà per evitar males olors. S’ha previst la seva instal·lació en un terreny
municipal a l’entrada del poble
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar les al·legacions a presentar a la proposta de planificació del PUOSC 20082012 que consten a la part expositiva d’aquest acord i que resumidament són:
1a. Incrementar el percentatge de subvenció de les dues obres atorgades
2a. Incorporar les obres no subvencionades de conformitat la sol·licitud de l’Ajuntament
2. Facultat l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret digui necessari per a la formulació
de les al·legacions i expressament a Secretaria per a la remissió per mitjans telemàtics
de l’EACAT.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. SUBVENCIÓ ACA 2008 – ABASTAMENT EN ALTA
Es comenta en el Ple quina actuació convé fer-hi.
Es proposa presentar la millora de les captacions en alta del Bosc de Campelles,
captació del Berns i captació de la Font de Corrals.
Es demanarà al consell comarcal que els serveis tècnics preparin una memòria per fer la
sol·licitud.
La proposta s’aprova per unanimitat
6.
RENOVACIÓ DE LA JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE DE
CAMPELLES
El Cadastre de Girona comunica que després de la celebració d’eleccions municipals
s’han de renovar els vocals de la Junta Pericial designats per l’entitat local.
Vist que la junta ha d’estar composada per un vocal designat pel gerent del Cadastre,
elegit entre els funcionaris, preferentment de les especialitats agrícola o forestal, s’ha
designat al Sr. Ferran Mirasol Querol com a tècnic facultatiu en el municipi de
Campelles.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Nomenar els membre de la Junta Pericial de Campelles següents:
President: Manuel Palau i Guix
Vocals regidora: Simon Rovira Puig
Vocals sector agrari: Josep Dordas i Joan Bosch
Vocals sector agrari: Antoni Tarruella i Isidre Simon
Tècnic Cadastre: Sr. Ferran Mirasol Querol
Tècnic municipal: el de l’Ajuntament
Secretari: el/la de l’Ajuntament
2. Comunicar-ho al Centre de Gestió Cadastral i als interessats per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
7.
RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DEL 28 DE MARÇ
D’APROVACIÓ DE LA AGENDA 21.
Es proposa al Ple la ratificació del Decret d’Alcaldia de 28-2-2008 d’aprovació de
l’Agenda 21 Local.
La proposta s’aprova per unanimitat
8.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA MOBILIARI URBÀ

Es comenta en el Ple quina actuació convé fer-hi.
Es proposa l’adquisició de mobiliari per l’edifici del Baell
La proposta s’aprova per unanimitat
9.

SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS

Es proposa al Ple donar suport a les mocions següents:
9.1.

SUPORT AL CORRELLENGUA 2008

Es proposa al Ple donar suport al Correllengua 2008 en tots aquells punts de la proposta
que no comportin cap despesa ni compromís econòmic.
La proposta s’aprova per unanimitat
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9.2. SUPORT A L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER DEMANAR
L’ATORGAMENT D’AJUTS ALS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DEL
RIPOLLÈS QUE S’HAN DE DESPLAÇAR PER ESTUDIAR.
Vist l’acord de l’Ajuntament de Ripoll sobre l’atorgament d’ajuts per part del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, als estudiants universitaris del
Ripollès que s’han de desplaçar per estudiar;
Atès que es demana la inclusió de la nostra comarca a la convocatòria Resolució
IUE/129/2008, de 25 de gener i a les futures convocatòries per aquest concepte i
similars;
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll i al Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
10.

SUBVENCIONS PER REDACCIÓ DE PROJECTES FEDER

Es comenta en el Ple quina actuació convé fer-hi.
Els assistents comenten que s’hauria d’esbrinar quines actuacions permetrà el FEDER
per saber quin projecte s’ha d’encarregar.
En tot cas es proposa demanar la subvenció per redactar els projectes del FEDER.
La proposta s’aprova per unanimitat

11.
APROVACIÓ INICI TRÀMITS PER RENOVAR EL JUTGE DE PAU
TITULAR DE CAMPELLES
Vist l’escrit tramés per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
pel que fa la renovació del Jutge de Pau Titular de Campelles;
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
1. Iniciar els tràmits legalment previstos per a la renovació del jutge de Pau Titular de
Campelles de conformitat als articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.
L'anunci de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el
tauler d'anuncis de l'ajuntament, en el tauler d'anuncis del jutjat de primera instància i
instrucció del partit judicial al qual pertany el jutjat de pau, i en el jutjat de pau.
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2. Comunicar-ho al Tribunal per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
12.
APROVACIÓ COMPTE DE RECAPTACIÓ AMB EL CONSORCI DE
RECAPTACIÓ
Vist que el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès ens ha fet arribar el
compte del consorci de recaptació a data 31/12/2007,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el compte del consorci de recaptació corresponent al municipi de Campelles
a data 31/12/2007
2. Fer públic el llistat de deutors de l’Ajuntament als taules d’anuncis de l’Ajuntament
per tal que els veïns en tinguin coneixement.
3. Comunicar el present acord al consorci Servei de recaptació Cerdanya-Ripollès
La proposta s’aprova per unanimitat
13.
SUBV. PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CAMPELLES 2008-2011 I
PROJECTE TÈCNIC COMPARTIT JOVENTUT
Vist el Pla local de joventut anualitats 2008-2011; que inclou el Pla local 2008 i el
Projecte de Tècnic compartit 2008-2009,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar el Pla Local de Joventut, anualitats 2008-2011 i el Projecte Tècnic Compartit
2008-2009.
2. Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva constància
La proposta s’aprova per unanimitat
14.
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
14.1. Senyalització de turisme rural: els assistents estudien la proposta que ens ha
presentat l’empresa Comunical per a la senyalització. Decideixen que el pannell
informatiu número 1 (PAL 1) tingui dos pals de suport en lloc d’un per evitar que
el vent se l’endugui. També cal afegir un mòdul de TURISME RURAL o bé
modificar el de RESTAURANTS i afegir TURISME RURAL. Els assistents es
mostren conformes.
14.2. L’alcalde explica que s’ha d’habilitar la Sala de la segona planta per poder fer la
exposició de la Diputació de Girona. S’ha de fer la instal·lació dels llums adient i
també cal posar alarma i pintar. Els assistents es mostren conformes
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14.3. L’alcalde explica que el paviment del camí d’Esteguel està molt malament. La
família que hi viu té un fill disminuït i ha demanat si l’Ajuntament el pot fer
arreglar. S’hauria de demanar un pressupost per arreglar el camí des del pont de
les Coves fins Esteguel. Els assistents es mostren conformes.
14.4. L’alcalde explica que l’antena de Movistar s’ha de canviar d’emplaçament. Al
teulat de les Escoles no va bé. Segurament posaran un pal al pati de l’Escola per
elevar l’antena.
14.5. L’alcalde explica la proposta presentada pel Sr. Carles Casadesús amb un plànol.
14.6. L’alcalde explica que s’ha de fer una petita actuació de millora en l’estancament
d’aigües fluvials del carrer de la Basses.
14.7. L’alcalde explica que s’ha de fer una reunió al consell comarcal sobre
senyalització de camins.
14.8. Els assistents acorden per unanimitat nomenar els representants a la Junta de
Pastures: Sr. Antonio Tarruella i Sr. Simon Rovira.
14.9. L’alcalde explica que li ha demanat la possibilitat que el cementiri tingui algun
nínxol de lloguer. S’acorda destinar un nínxol per lloguer temporal dels que tenim
per vendre. I notificar-hi als serveis funeraris.
14.10. L’alcalde esmenta que PROMSA té la concessió de l’explotació de la pedrera de
la Barricona. Ha demanat llogar terrenys municipals per ampliar la seva
explotació. Això suposaria haver de canviar la qualificació al Planejament del
POUP. Els assistents decideixen tirar endavant la proposta. Abans de tot s’ha de
demanar informe al Departament de Medi Ambient
El Ple en queda assabentat
15.

PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

El Sr. Rovira comenta que s’hauria d’estudiar la manera de treure la neu dels carrers
sense que quedi amuntegada a banda i banda del carrer. Els assistents comenten que la
neu s’ha de treure del carrer i s’ha de deixar al costat. El que es pot fer és deixar-la
només en un dels costats del carrer.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21:52
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

