AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Pl. Ajuntament s/n
17534 (GIRONA)
Tel. i fax 972 727 273
NIF : P1704100E

ANY2008
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 5/2008
Caràcter: ordinari
Dia: 30 de juny de 2008
Inici: 18:00
Acabament: 21:35
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Excusa

Sr. Manuel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
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 ordinària del Ple de l'Ajuntament
de Campelles, convocada en legal forma, i tractar els assumptes inclosos al
següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta de Ple de la sessió anterior: número 4
Aprovació Compte General 2007
Proposta de nomenament del Jutge de Pau Titular
Inici expedient renovació del Jutge de Pau Substitut
Ratificar Decrets d’Alcaldia
Donar compte de Decrets d’Alcaldia
Donar compte de les propostes del Consell d’Alcaldes a celebrar l’1-07-08.
Suport a mocions d’altres entitats.
Donar compte de l’escrit de l’Agència de Protecció de la Salut sobre mesures per el
subministrament de l’aigua per el consum humà.
10. Sol·licitud d’ajut de l’IES Joan Triadú de Ribes de Freser.
11. Proposta de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau.
12. Aprovació de la certificació única i final de l’obra del Magatzem del Baell.
13. Aprovació licitació aprofitaments forestals 2008
14. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Girona, neteja de neu 2008
15. Seguiment de la gestió municipal
16. Precs, preguntes i mocions
16.1. Aprovació dedicació completa de l’Alcaldia i sol·licitud de participació a la
convocatòria del Decret 69/2008, d’1 d’abril
16.2. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR: NÚMERO 4
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta núm. 4 del Ple ordinari del dia 28 d’abril de 2008
La proposta s’aprova per unanimitat
2. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2007
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2007
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2007, i en atenció als
informes obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no
s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició
pública segons anunci publicat en BOPG núm. 100 de data 23 de maig de 2008
ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Campelles corresponent a
l’exercici 2007, en la forma en que ha estat format i rendit.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient tramitat al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials a
Girona, als efectes oportuns.
Tercer.- Remetre els estats i la resta de la documentació a que es refereix el títol IV de
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de data 9 de desembre de 2004, per la que
s’aprovà la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, als efectes de la seva fiscalització.
La interventora Sra. Susana Morales explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR
Vist que l’Ajuntament de Campelles ha realitzat el procediment per nomenar els jutges
de pau titulars i els substituts previst als articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6/1985, d'1
de juliol, del Poder Judicial, i desplegat pel Reglament número 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau;
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Vist l’anunci publicat al BIP de Girona núm. 103, de 28 de maig de 2008, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, al tauler del Jutjat de Pau i al tauler del Jutjat de Primera
Instància de Ripoll;
Atès que dins del termini d’informació pública s’ha presentar una sol·licitud per part del
Sr. Lluís Cutrina i Planella;
Atès que el Sr. Cutrina és actualment el Jutge de Pau titular de Campelles i compleix
tots els requisits per renovar el seu nomenament;
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
1. Designar el candidat per ocupar el càrrec de jutge de pau titular al Sr. Lluís Cutrina i
Planella.
2. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia el nomenament del
candidat Sr. Lluís Cutrina i Planella.
3. Trametre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll per tal que
el remeti al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
La proposta s’aprova per unanimitat
4. INICI EXPEDIENT RENOVACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT
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 Substitut 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 Substitut 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.
2. Comunicar-ho al Tribunal per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
5. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa la ratificació dels Decrets d’Alcaldia següents:
Ordre Data

Assumpte

1

Sol·licitud subvenció de l’arxiu municipal Generalitat de Catalunya

24-04-08
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2

25-04-08

3

25-04-08

4

10-05-08

5

28-05-08

6

28-05-08

7

11-06-08

8

17-06-08

9

17-06-08

Sol·licitud subvenció d’aclarida de Millora en boscos al Dep. Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya.
Sol·licitud subvenció per el manteniment i creació de noves infraestructures en
la zona EIN dels boscos regulars
Condicionar el compromís de realització de l’actuació d’Ordenació ambiental
de la il·luminació exterior al barri del Baell a l’obtenció de la subvenció.
Sol·licitud subvenció per activitats esportives de la Diputació de Girona:
Campionat Botifarra
Sol·licitud subvenció per cobrir reparacions menors de la Diputació de Girona:
condicionament sala segon pis ajuntament.
Sol·licitud subvenció per equipaments esportius de la Diputació de Girona:
arranjament pista poliesportiva
Aprovació del conveni per el servei de recollida d’animals abandonats entre el
Consell Comarcal i l’Ajuntament de Campelles
Acceptació de l’import atorgat de 4.000 € per la subvenció sol·licitada a la
Diputació de Girona per el Catàlegs Escènics d’arts en viu.

La proposta s’aprova per unanimitat
6. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre Data

Assumpte

1
2

Aprovació factura i pagament de la cobla Osona: Juan Maya Quintana
Autorització als ramaders de Campelles a fer ús de les pastures, previ pagament
de quota requerida a la Junta de Pastures.

05-05-08
9-06-08

El Ple en queda assabentat
7. DONAR COMPTE DE LES PROPOSTES DEL CONSELL D’ALCALDES A
CELEBRAR L’1-07-08.
L’alcalde explica la importància dels acords que aprova el Consell d’Alcaldes pels
ajuntaments del Ripollès A la reunió de demà demanarà la convocatòria de la Comissió
d’accés motoritzat per senyalitzar els camins de Campelles i estudiar el tancament
d’alguns.
El Ple en queda assabentat

8. SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
Vista la moció tramesa per Omnium Cultural de declarar la festa de Sant Joan com la
festa nacional dels Països Catalans, és proposa al Ple donar suport amb tots els seus
termes.
La proposta s’aprova per unanimitat.
9. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA
SALUT SOBRE MESURES PER EL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA PER
EL CONSUM HUMÀ.
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L’alcalde explica l’escrit de l’Agència de Protecció de la Salut referent a la sequera i la
necessitat de garantir l’abastament d’aigua a la població.
El Ple en queda assabentat

10. SOL·LICITUD D’AJUT DE L’IES JOAN TRIADÚ DE RIBES DE FRESER.
Els assistents comenten l’escrit de l’IES Joan Triadú i convenen la necessitat d’aclarir
quin percentatge d’ajut demanen.
11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DEL JUTJAT DE
PAU.
Vistos els articles 50 i 51 de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, de demarcació i de
planta judicial en referència al personal que, a més del jutge, presta serveis en els jutjats
de pau;
Vist el procediment d'aprovació de nomenament de secretaris de jutjats de pau de
municipis de menys de 7.000 habitants establert a l'Ordre del titular del Departament de
Justícia de 28 de maig de 1991;
Vist que l’actual secretària del Jutjat de Pau de Campelles, Sr. Pilar Mir Cornejo ha
cessat com a treballadora de l’Ajuntament;
Vist que l’Ajuntament ha contractar la Sra. Núria Montserrat Larroya Martí per a la
prestació dels serveis propis de l’administració ordinària de l’Administració;
Vist que la Sra. Larroya està capacitada per a la prestació del servei de secretària del
Jutjat de Pau de Campelles;
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar la Sra. Núria Montserrat Larroya Martí com a secretària del jutjat de pau de
Campelles.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Justícia i Interior, per tal que previs els
tramites oportuns aprovi el nomenament, adjuntant-t’hi la documentació exigida:
a) un certificat de l'acord pres pel Ple municipal en què es nomena la nova secretària del
jutjat de pau.
b) el nom, el número de DNI i les dades personals del secretari nomenat (domicili
particular, professió, dades bancàries).
c) nom i dades personals de l'anterior secretària
La proposta s’aprova per unanimitat
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12. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA DE L’OBRA DEL
MAGATZEM DEL BAELL.
Vista la certificació núm. 1 de l’obra del magatzem del Baell, desglossada en obres i
seguretat, emesa per l’arquitecte director de les obres Sr. Xavier Sadurní i Roqué, per un
import total d’obres executades de “cent trenta cinc mil euros” (135.000,00 €), IVA
inclós.
Vist l’informe d'Intervenció emès al respecte sobre consignació pressupostària per
atendre el seu pagament;
Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra del Magatzem del Baell, per import de cent
trenta cinc mil euros” (135.000,00 €), IVA inclòs
2. Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONS LLUÍS CUTRINA SL, contractista
adjudicatari de les obres, als efectes adients.
3. Comunicar-ho també a Intervenció i Tresoreria, a l’efecte corresponent.
4. Notificar a la Generalitat de Catalunya, Delegació Territorial de Girona PUOSC,
juntament amb la documentació requerida pel Pla: acta de replanteig d’inici de les
obres, certificat de col·locació del rètol i fotografies, certificació final d’obra.
5. Trametre la documentació justificativa de la subvenció atorgada amb càrrec al fons de
subvencions de 2007 de la Diputació de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. APROVACIÓ LICITACIÓ APROFITAMENTS FORESTALS 2008
APROVACIÓ DEL PLA D’APROFITAMENTS FORESTALS PER A L’ANY 2008 I
EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE L’HAN DE REGIR I LA DELEGACIÓ AL CONSORCI EIN DEL RIPOLLÈS
PER A LA CONVOCATÒRIA CONJUNTA DE LA LICITACIÓ AMB ALTRES
MUNICIPIS;
Atès el Programa anual d’Aprofitaments forestals 2008, aprovat per Resolució
MAH/1862/2008, de 20 de maig, per la qual es dóna publicitat al Programa anual
d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública a Catalunya per a l'any 2008,
publicada en el DOGC 5154 de 17 de juny de 2008.
Vistos els plecs de clàusules econòmiques administratives particulars de l’Ajuntament
de Campelles que regeixen la subhasta de fusta i llenya del pla d’aprofitaments forestals
de l’any 2008 per import de 38.750,00 € preu base del valor de taxació equivalent a
48.437,50 € preu índex;
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Atès l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament, servei que presta el Consell
Comarcal mitjançant el Servei d’Assistència Tècnica a Municipis amb un
secretari interventor comissionat, sobre el procediment a seguir i la normativa
aplicable;
Vist allò que disposen el Reglament del patrimoni del ens locals i la Llei de contractes
de les administracions públiques;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Aprovar el plec de clàusules econòmiques administratives particulars per a
l’adjudicació dels aprofitaments forestals de l’any 2008, segons el Pla Ordinari
d’aprofitaments forestals per a l’any 2008, aprovat per Resolució del Director General
de Medi Natural del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
2. Aprovar el preu de licitació, que es correspon al preu base de 38.750 € més l’impost
sobre el valor afegit de 6.200 euros, ( total 44.950 EUROS )
3. Sol·licitar al Consorci EIN del Ripollès la convocatòria conjunta de la subhasta amb
la resta de municipis de la comarca interessats, facultant-lo expressament per a la
publicació dels corresponents anuncis de convocatòria.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,
NETEJA DE NEU 2008
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 17 de juny de 2008
d’atorgament de subvenció per al finançament del cost de neteja viària de neu dels
accessos i carrers de Campelles, per import 1.400 EUROS (80% del pressupost);
Vistes les bases d’atorgament de subvencions pel 2008 per actuacions de neteja de neu;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Acceptar la subvenció per neteja de neu del 2008
2. Aprovar la realització de les actuacions objecte de subvenció
3. Acceptar les bases de la convocatòria
4. Comunicar-ho a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
15. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
Els assistents comenten la situació de tramitació de diferents temes que ja han passat per
plenaris anterior:
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•

Proposta Comunical del Cartell d’entrada al poble amb retolat a 2 cares:
“ Benvinguts a Campelles” i “A Reveure”

•

Pressupostos condicionament camí d’Estèguel
- Construccions Icart SA
- Germans Marty SA
S’ha executat l’obra de l’oferta més econòmica de Germans Marty SA
• Seguiment adequació Sala de l’Ajuntament
Instal·lació de l’alarma feta, actualment s’està pintant la Sala.
• Exposició de la col·lecció “Somriures”
De l’autor Sr. Tavi Algueró a la Sala de l’Ajuntament:
Dia inauguració : 2 d’agost a les 19:00 hores
Es farà un aperitiu, i assistiran com a convidats directament des de la Diputació: l’autor
de l’obra, alcaldes de la comarca, possiblement un Diputat, és possible que sigui de la
Cerdanya, el mateix Pere Sánchez de la Diputació, l’alcalde convidarà directament al
President del Consell Comarcal.
• Actualització equipaments informàtics:
S’ha demanat 3 pressupostos a tres empreses diferents per tal de poder escollir la
millor opció per renovar els ordinadors i programes, restablir un sistema de seguretat de
la informació i de protecció de dades.
Les empreses són : La Fundació Televall, Xartel i Sitic
• Caminada Popular i Festa d’Estiu a Campelles
Els joves de Campelles juntament amb la tècnica de joventut proposen a aquest ple
escollir un dia per a la celebració de la Caminada Popular, ells han pensat amb el dia 9
d’agost coincidint amb la Festa d’estiu.
En la propera reunió que celebraran el dia 5 de juliol, han de parlar sobre les activitats
del dia 9 d’agost i la Caminada seria una molt bona opció, ja que per aquest dia l’únic
acte que tenen previst i acordat és el Concert-Ball de la nit.
• Backlight de Fotos de la Oficina de Turisme de la Vall de Ribes – Proposta.
Es tracta de participar a una activitat del Patronat, encara que no en formem part. El cost
per Campelles és del voltant de 410 €.
De formar part del Patronat se n’ha de parlar.
• Acceptació de les al·legacions del PUOSC 2008
L’alcalde explica ens han acceptat la majoria d’al·legacions del PUOSC.
•

Proposta de les vacances de la Secretària de l’Ajuntament (17 dies laborables)
De l’1 al 17 d’agost ambdós inclosos– 10 dies
Del 8 al 15 de Setembre ambdós inclosos- 5 dies
Resten 2 dies per Nadal

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Pl. Ajuntament s/n
17534 (GIRONA)
Tel. i fax 972 727 273
NIF : P1704100E

L’alcalde explica que segurament la Pilar podrà substituir la Núria durant les vacances
•

Proposta de les vacances de l’agutzil (22 dies laborables)
Del 29 de setembre al 14 d’octubre ambdós inclosos– 10 dies
Del 29 de desembre al 16 de gener ambdós inclosos – 12 dies
L’alcalde comenta que el període de vacances del gener pot donar algun problema si
neva o glassa.
• Recordatori de la revisió de sou de l’agutzil
Els assistents convenen que faran una reunió amb l’agutzil per parlar de l’augment de
sou i la dedicació laboral corresponent (fixar objectius).
El Ple que queda assabentat
16. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
16.1. APROVACIÓ DEDICACIÓ COMPLETA DE L’ALCALDIA I
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL DECRET
69/2008, D’1 D’ABRIL
Vist el Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a
favor d’ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals;
Vista la Resolució GAP/1824/2008 aprova la convocatòria d'aquestes compensacions
per l'exercici 2008, fixa la quantia màxima anual a percebre per cada ajuntament i
n'estableix la distribució corresponent en el punt quart de la Resolució esmentada;
Per a l’atorgament d’aquesta compensació, que té caràcter reglat, els ajuntaments han de
complir els següents requisits:
a) Que la població inscrita en el Padró del municipi, de conformitat amb les xifres
oficials publicades per l’organisme competent referides a la mateixa anualitat que la
liquidació del pressupost aprovada l’any anterior, no superi els 2.000 habitants.
Existiran tres trams: un primer fins a 100, un segon de 101 a 500 habitants, i un tercer
fins a 2.000.
b) Que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del
municipi, d’acord amb les dades de la liquidació aprovada l’any anterior, no superi en
un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població.
Atès que l’Ajuntament de Campelles reuneix aquest requisits,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Establir la dedicació completa de l’Alcaldia amb efectes de l’1 de juliol de 2008 i
donar-ho d’alta a la seguretat social.
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2. Participar en la convocatòria de concessió de compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l'any 2008, d'acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008,
d'1d'abril (DOGC 5103, de 03.04.2008).
3. Facultar l’Alcaldia i Secretaria per a la realització dels tràmits, inclús telemàtics, que
siguin necessaris per l’execució d’aquest acord
La proposta s’aprova per unanimitat
16.2. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde comenta la defunció de l’anterior alcalde Sr. Sangrà. No van poder assistir a
l’enterrament que va ser pels volts del pont de l’1 de maig de 2008.
Proposa fer un recordatori als seus familiars.
La proposta s’aprova per unanimitat
El regidor Sr. Rovira esmenta que la gent del poble fa comentaris sobre les obres de les
fonts. No es poden creure que hagi costat tants diners. Fins i tot alguns especulen si algú
de l’Ajuntament, l’alcalde, s’ha pogut quedar diners.
Afegeix que s’ha tret més de 100 metres de fil d’espí del bosc.
Desprès d’ampli debat l’alcalde vol fer constar que s’aclarirà el tema de les fonts fins al
darrer cèntim. Pel que fa el fil d’espí recorda la Generalitat de Catalunya el va
subvencionar al seu dia però ara és il·legal tenir-ne d’instal·lat. S’ha de fer treure tot.
El Sr. Dordas comenta que el cementiri està una mica abandonat. S’hauria de netejar i
adequar. L’alcalde demana als assistents si no consideren que els propietaris haurien de
col·laborar.
El Sr. Dordas demana l’estat del POUP. L’alcalde respon que no sabem res.
El Sr. Dordas demana pel tema de l’herba dels jardins.
L’alcalde respon que el Consell Comarcal del Ripollès ens ha de fer una proposta. De
moment podríem habilitar una zona controlada i fer un servei de recollida des de
l’Ajuntament per tal de prohibir llençar l’herba als contenidors.
També s’ha de fer un Ban recordatori de la responsabilitat dels propietaris pel perill dels
arbres massa grans i per tal que les branques no sobresurtin de la propietat privada.
El Sr. Dordas fa esment de la quantitat important que hi ha a la Tresoreria municipal.
Una de dues: o l’Ajuntament és molt bon gestor i ha estalviat molt o no ha prestat prou
serveis i obres als veïns del poble en relació a la seva capacitat econòmica.
L’alcalde respon que l’Ajuntament és molt bon gestor i només s’ha de veure totes les
obres i actuacions que es fan al poble.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21:35 hores, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcalde president

Manuel Palau i Guix

