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.: 6/2008
Caràcter: ordinari
Dia: 25 d’agost de 2008
Inici: 18:00
Acabament: 22:35
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Simon Rovira i Puig
Sr. Joan 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, convocada en legal forma, i
tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de Ple de la sessió anterior: número 5
2. Donar compte de les obres de les Fons de Cortans i Lledoners. Nova
proposta per subvencionar zones de boscos.
3. Declarar deserta la subhasta forestal del 2008
4. Adjudicació per concurs de l’obra d’execució del projecte de captació i
dipòsit d’aigua potable al nucli del Baell, de Campelles.
5. Donar compte i ratificar Decrets d’Alcaldia
6. Donar compte de l’escrit de renúncia de l’Ajuntament de Campelles a
rebre una aportació econòmica amb destí a l’obra del Local Social del
Baell.
7. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Girona
8. Seguiment de la gestió municipal.
9. Precs, preguntes i mocions
9.1. Proposta sobre les festes locals de 2009
9.2. Adhesió a la Diada de l’11 de setembre
9.3. Suport a l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Eduard
Soler
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9.4. Suport a la moció de l’Ajuntament de Campdevànol
9.5. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde declara oberta la sessió i demana tractar en primer lloc el punt 2 de
l’ordre del dia com a deferència per l’assistència del gerent del Consorci per a la
protecció dels Espais d’Interès Natural (CEIN) del Ripollès, Sr. Esteve Pous i
Garrido.
El membres del Ple es mostren conformes.
2. DONAR COMPTE DE LES OBRES DE LES FONS DE CORTANS I
LLEDONERS. NOVA PROPOSTA PER SUBVENCIONAR ZONES DE
BOSCOS.
L’alcalde presenta al Sr. Esteve Pous a la resta de membres del Ple com a tècnic
forestal de l’Ajuntament i responsable de les obres de millora de les fonts de
Cortans i Lledoners en tant que gerent de l’ens públic CEIN del Ripollès.
El Sr. Pous explica que l’actuació de restauració de les Fonts de Cortans i
Lledoners s’ha pogut executar per una subvenció del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya que en tot moment ha controlat i
fiscalitzat les obres i n’ha donat el seu vist i plau.
Tal i com és de veure a la documentació justificativa es van dedicar vint
peonades a la restauració de la Font de Cortans i vint més per la Font de
Lledoners. A més es van justificar setanta peonades per l’estassada i millora de
l’entorn que abasta una superfície de 6,5 hectàrees. La resta correspon a despeses
materials de l’actuació realitzada.
El Sr. Dordas vol que consti que els resultats de l’actuació no s’aprecien.. És
més, ell pot afirmar rotundament que no s’ha fet l’actuació de neteja que s’ha dit
i que la superfície que ha mostrat el Sr. Pous no abasta 6,5 Ha. Considera que
21.000 EUROS són molts diners i no es veu el resultat. En aquesta actuació les
coses no s’han fet ben fetes.
L’alcalde diu que l’Ajuntament compta amb els seus tècnics que han seguit de
prop l’actuació i hem d’estar a la seva confiança, mentre no es demostri el
contrari. Altra cosa és que el resultat de l’actuació agradi més o menys tal i com
ha quedat.
En tot cas recorda que el control i fiscalització que fa el Departament de Medi
Ambient són una garantia de la bona execució de les obres i que el pagament de
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la subvenció està condicionat a aquests controls. El que està clar és que
l’Ajuntament ha pagat la totalitat de la inversió al Consorci EIN del Ripollès: no
s’ha desviat ni un cèntim i ningú de l’Ajuntament s’ha quedat diners.
Finalitzat el debat d’aquest tema, l’alcalde tractar un altre tema per tal que el Sr.
Pous expliqui la possibilitat d’acollir-nos a una convocatòria de la Diputació de
Girona.
El Sr. Pous explica que la Diputació fomenta la creació d’àrees forestals
municipals on no es puguin talar arbres durant 25 anys. A tal efecte ha convocat
una línia d’ajuts que s’ha de demanar fins el 10 de setembre.
A la vista del Pla d’Aprofitament Forestals de l’Ajuntament de Campelles
proposa una zona del Bosc que no està previst que sigui explotada fins d’aquí
cent anys perquè ja es va explotar els anys seixanta-setanta.
La Diputació pagaria un màxim de 25.000 EUROS per deixar d’explotar aquesta
zona durant 25 anys.
Si l’Ajuntament està interessat ho hauria de comunicar al Consorci EIN amb
temps per poder preparar la documentació de la convocatòria.
El Sr. Dordas diu que no li sembla correcte haver de prendre una decisió en tant
poc temps, què ha d’hipotecar una part del patrimoni de l’Ajuntament durant 25
anys.
Els assistents debaten àmpliament la proposta sense prendre cap acord. En tot cas
l’Ajuntament es pronunciarà al més aviat possible i donarà resposta al CEIN.
De tot el que s’ha dit, el Ple en queda assabentat.
3. DECLARAR DESERTA LA SUBHASTA FORESTAL DEL 2008
La subhasta per aprofitaments forestals de 2008 autoritzada pel Departament de
Medi Ambient, convocada pel Ple de l’Ajuntament de 30-6-2008 i tramitada pel
Consorci EIN del Ripollès.
L’alcalde dona la paraula al Sr. Pous qui comenta que dels deu municipis que han
convocat subhastes, cinc han quedat desertes. Ara toca esperar si es pot adjudicar
via procediment negociat o acumular-la amb de l’any següent.
L’alcalde demana que es declari deserta la subhasta perquè no s’ha presentat cap
oferta, per la qual cosa,
El Ple per unanimitat acorda declarar deserta la subhasta.
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En aquest moment el Sr. Esteve Pous s’absenta de la sessió.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
NÚMERO 5
El Sr. Baeta i el Sr. Dordas demanen esmenar errades ortogràfiques de l’acta.
L’alcalde demana esmenar l’acord 3, on el segon cognom del jutge de pau està
equivocat.
Un cop esmenades les errades materials de l’acta anterior, s’aprova per
unanimitat.
4. ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE L’OBRA D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE DE CAPTACIÓ I DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI
DEL BAELL, DE CAMPELLES.
Atès que l’Alcaldia de la corporació va aprovar en data 17-12-2007 el projecte
bàsic i d’execució de la captació i dipòsit d’aigua potable al nucli del Baell,
Campelles, amb un pressupost de 238.865,02 € IVA inclòs (BOP de Girona 12
de 17-1-2008) que va ser ratificat pel Ple de data 25-2-2008;
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 19-12-2007 la contractació de
l’anterior obra, si bé supeditada a la dotació pressupostària pertinent, amb
anuncis al BOPG núm. 106, de 2 de juny de 2008 i al perfil del contractant
d’Internet (www.ddgi.cat/campelles);
Atès que n'han emès informes els serveis tècnics d'aquesta corporació, la
Intervenció de Fons i la Secretaria d'aquest Ajuntament;
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 que determinen les bases d'execució del Pla esmentat;
Atès que han presentat ofertes les empreses següents:
OFERTA 1. ROCA COMA SL, i en el seu nom i representació el Sr. Joan Albert
Roca Coma, amb DNI 40 602 378 H pel preu de 238.865,02 EUROS IVA
INCLÒS. Amb les millores que són de veure a l’expedient.
OFERTA 2. TEHORSA i en el seu nom i representació el Sr. José Fumanya
Matavera, amb DNI 77 258 244 M pel preu de 238.865,02 EUROS IVA INCLÒS.
Amb les millores que són de veure a l’expedient.
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OFERTA 3. CONSTRUCCIONS JOAN SAU SL i en el seu nom i representació
el Sr. Joan Sau Domènech, amb DNI 40 602 355 H pel preu de 238.865,02 EUROS
IVA INCLÒS. Amb les millores que són de veure a l’expedient.
OFERTA 4. SOREA i en el seu nom i representació el Sr. Xavier Ventayol
Carbonell, amb DNI 30 091 132 K pel preu de 238.865,02 EUROS IVA INCLÒS.
Amb les millores que són de veure a l’expedient.
OFERTA 5. COP GERMANS MARTY SA i en el seu nom i representació el Sr.
Joan Marty Vidal, amb DNI 40 581 471 H pel preu de 238.865,02 EUROS IVA
INCLÒS. Amb les millores que són de veure a l’expedient.
OFERTA 6. MIQUEL GARDELL SA i en el seu nom i representació el Sr.
Miquel Gardell Palol, amb DNI 43 625 454 C pel preu de 238.865,02 EUROS IVA
INCLÒS. Amb les millores que són de veure a l’expedient.
Vist l’informe tècnic, subscrit pel tècnic municipal i pel tècnic redactor del
projecte i director de l’obra, sobre la valoració de les ofertes presentades de
conformitat als criteris recollits al plec de clàusules reguladores del concurs, en el
sentit de puntuar l’oferta de Roca i Coma SL com la millor oferta de les
presentades;
D'acord amb el que disposen: la DT primera de la Ley 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del Sector Públic; l'article 73. ss i concordants de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovada per Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que per acord del Ple de data 19-12-2007 es va facultar expressament a
l’Alcaldia per a l’adopció dels acord necessaris per a l’adjudicació de l’obra;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adjudicar l’obra d’execució del projecte bàsic i d’execució de la captació i
dipòsit d’aigua potable al nucli del Baell, Campelles a l’empresa ROCA COMA
SL pel preu de contracte de 238.865,02 € IVA inclòs, amb les millores ofertades
que consten a l’expedient i de conformitat amb el plec de condicions econòmic
administratives particulars que regeixen el concurs i l’oferta presentada.
2. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils després de la
notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada
en NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
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SEIXANTA CÈNTIMS (9.554,60 €) i advertir-li que, si no ho fa així, la
contractació pot quedar resolta.
3. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de
l'exercici 2008.
4. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.
5. Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Jordi Valldaura i Pous,
amb títol professional de ETOP amb una relació administrativa amb la
corporació en concepte de serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès.
6 Comunicar aquest acord a tots els interessats, fent palès que contra aquest
poden presentar recurs de reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la data de notificació del present acord o bé recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Degà Contenciós de Girona en el
termini de dos mesos comptats també des de l’endemà de la notificació.
7. Autoritzar la devolució de les garanties provisionals als licitadors no
adjudicataris. Autoritzar el retorn de la garantia de l’adjudicatari quan dipositi la
garantia definitiva.
La proposta s’’aprova per unanimitat
5. RATIFICAR I DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
5.1. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1
2

Data
25/07/08
25/07/08

3
4

28/07/08
28/07/08

Assumpte
Acceptació subvenció bens mobles per import 1.000 €
Acceptació subvenció reparacions menors per import 10.000 € amb
destí a la planta pis segon de l’Ajuntament.
Al·legacions del pla comarcal de muntanya 2008-2012
Sol·licitud subvenció abastament en alta per a les millores de les
captacions de Prats i de Verns, i aprovació de la memòria i pressupost.

Per unanimitat es ratifiquen tots els decrets d’Alcaldia
5.2. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Ordre
1
2

Data
27/06/08
28/06/08

3
4

27/06/08
4/07/08

Assumpte
Canvi de data obertura pliques de l’obra captació i dipòsit del Baell
Pagament factura Josep Maria Alsina Perpiña en concepte de Neteja
de Neu
Llicència d’obres del Sr. Salvi Abadal Iborra
Llicència d’obres del Sr. Miquel Angrill Roca
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5
6

8/07/08
15/07/08

7

18/07/08

8

30/07/08

9

4/08/08

10

4/08/08

Pagament factura Sr. Lluis Cutrina per treballs de neteja de neu
Sol·licitud de llicència de primera ocupació de la Sra. M. Lluïsa Suriol
i Moliné
Regularització d’impostos de la Sra. Mireia Casaus de la Fuente
Maristany
Pagament parcial de la factura al Sr. Lluis Cutrina en concepte de la
certificació final de l’obra del Magatzem del Baell.
Traspàs del 15% de l’ingrés rebut de PRATS SCP per la subhasta de
l’any 2004, al compte de fons de millores de La Caixa.
Pagament factura a Vall Foska per l’actuació musical el 9 d’agost.

El Ple en queda assabentat
6. RENÚNCIA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES A REBRE UNA
APORTACIÓ ECONÒMICA AMB DESTÍ A L’OBRA DEL LOCAL
SOCIAL DEL BAELL.
L’alcalde explica la proposta.
Tot i que consta el compromís de la Comissió de Festes d’aportar 6.000 € per fer
el local social del Baell, considera que els fons de la Comissió de Festes del Baell
destinats l’obra poden fer un millor servei en activitats de desenvolupament i
promoció del turisme del nostre poble.
Per això proposa renunciar al cobrament de la quantitat de 6.000 EUROS
compromesa al seu dia per la Comissió de Festes del Baell amb destí a l’obra del
Local Social del Baell.
Els assistents es mostren unànimement conformes i aproven la proposta
7. ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Es proposa al Ple l’acceptació de les subvencions de la Diputació de Girona
següents:
1. Diputació de Girona, Area de Noves Tecnologies. Per equipament informàtic
2.985,22 €
2. Diputació de Girona, Medi Ambient i Territori. Per neteja de marges 1.500 €;
3. Diputació de Girona, Medi Ambient i Territori. Per aclarides de millora,
estassades de matolls.. 3.000 €
4. Per recerca de fites en bosc públic, 1.500 €
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La proposta s’aprova per unanimitat
L’alcalde fa saber al Ple que la Diputació de Girona, Medi Ambient i Territori,
ens han denegat la subvenció de Prevenció d’incendis. Ara preparem les
al·legacions.
El Ple en queda assabentat
8. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
8.1. Nota de Condol als familiars del Sr. Sangrà
L’alcalde explica que tal i com es va acordar s’ha fet arribar a la família l’acord
formal de condol de l’Ajuntament de Campelles per la defunció de l’ex-alcalde
Sr. Sangrà
8.2. Revisió sou de l’agutzil
Els membres del Ple debaten àmpliament aquest tema.
Es conclou que l’alcalde parlarà amb l’agutzil i li farà una proposta per tal de
tancar el tema.
8.3. Aprovació de la relació de topònims
Es fa saber al Ple que la Generalitat de Catalunya, Direcció General
d’Administració Local, ens ha tramés la llista de topònims per tal de que siguin
validats per l’Ajuntament següent:
- Campelles
- El Corralissos
- Font Roja
- Prat de l’Olla
Per unanimitat el Ple acorda donar conformitat a la relació de topònims tramesa
per la Generalitat de Catalunya
8.4. Donar compte de la factura de l’empresa de Serveis de Manteniment del
Pirineu
L’alcalde explica que tenim una factura de l’empresa encarregada de netejar les
herbes i els arbustos dels marges dels camins del poble. Com que no s’han fet
ben fets els treballs, de moment no la pagarem.
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El Sr. Dordas considera que s’ha fet una mala gestió d’aquesta feina per part de
l’alcalde. Si l’empresa no ha fet bé la feina és perquè l’alcalde no els hi va
explicat bé el que tenien que fer, tal i com li ha dit el responsable de l’empresa.
L’alcalde respon que l’empresa sabia perfectament quina era la feina a fer perquè
els hi va explicar ell mateix. El fet és que no han fet el que se’ls va manar i el que
han fet ho han fet malament.
El Ple en queda assabentat
9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
9.1. PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2009
Atès que s’ha publicat l’Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny (DOGC 5149 de 10
de juny), per la qual s’estableix el calendari de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2009;
Vist que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballador que indica que
de les catorze festes laborals dues tenen caràcter local;
Atès que tradicionalment les festes locals de Campelles es fan per Sant Martí i
per la Segona Pasqua;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Establir les festes locals per l’any 2009, pel municipi de Campelles els dies 11
de novembre, festivitat de Sant Martí i l’1 de juny, Segona Pasqua.
2. Comunicar, aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.2. ADHESIÓ A LA DIADA DE L’11 DE SETEMBRE
Vist l’escrit tramés per Òmnium Cultural sobre la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya, el proper 11 de setembre de 2008;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Donar suport a la moció d’Òmnium Cultural.
2. Trametre el present acord a Omnium Cultural per a la seva deguda constància
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La proposta s’aprova per unanimitat

9.3. SUPORT A L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A LA
FUNDACIÓ EDUARD SOLER
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès, en la que es proposa sol·licitar
la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Eduard Soler, per la seva
tasca de desenvolupament del Ripollès i del seu entorn i per les seves iniciatives
innovadores que són un referent per enfrontar-se als problemes econòmics i
socials de Catalunya i del Ripollès en particular;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la Moció del Consell Comarcal del Ripollès, de proposta de la
concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Eduard Soler.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya a l’efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.4. SUPORT A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Vista la moció tramesa per l’Ajuntament de Campdevànol sobre la protecció de
l’oficialitat de l’Escut del municipi de Campdevànol, després d’una errada
reiteradament comesa en la incorporació de l’Escut del municipi en els serveis
telemàtics oficials de la Generalitat de Catalunya;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la Moció de l’Ajuntament de Campdevànol en tots els seus
termes.
2. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.5. PRECS I PREGUNTES
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El Sr. Dordas explica que una noia del poble li ha comentat que tenia interès en
fer servir les instal·lacions de les Escoles i se li ha dit que no podia ser.
L’alcalde respon no pot pas ser perquè tothom les fa servir. Mirarem d’aclarir
què ha pogut passar.
El Sr. Dordas diu que de qualsevol manera s’hauria de trobar un sistema de treure
més profit de les instal·lacions telemàtiques i informàtiques del local de les
Escoles.
L’alcalde respon que això hauria de passar per trobar una persona responsable
que es vulgui cuidar de vigilar-les. Si no, només es pot facilitar l’accés en horari
d’oficines de l’Ajuntament.
El Sr. Dordas demana si hi ha novetats sobre el POUP de la Vall de Ribes.
L’alcalde respon que s’ha rebut un document de treball per tal que l’Ajuntament
el repassi. Però encara no és oficial.
El Sr. Dordas demana com està el tema de la subhasta de la nau de l’Ajuntament.
Sembla que l’Ajuntament no tingui pressa i desaprofita uns ingressos que
beneficiarien el poble.
L’alcalde explica que s’està enllestint l’expedient de la subhasta i en breu es
podrà licitar.
El Sr. Dordas demana si Tallers Palau fa servir aquesta nau per dipòsit de
materials.
L’alcalde respon que no.
Seguidament l’alcalde dóna la paraula al públic assistent.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22:35
hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcalde president

Manuel Palau i Guix

