AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ANY2008
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 7/2008
Caràcter: ordinari
Dia: 27 d’octubre de 2008
Inici: 18:00
Acabament: 20:30
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

Hi assisteix el Sr. Manuel Vàzquez Díaz, interventor comissionat pel SAT als
municipis del Consell Comarcal del Ripollès .
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Modificació ordenances exercici 2009
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Ratificar Decret de l’Alcaldia
Proposta de nomenament del jutge de Pau substitut de Campelles
Aprovació de la subhasta per l’arrendament i opció de compra de la nau propietat de
l’Ajuntament
7. Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials de l’obra de
reforma de l’enllumenat públic
8. Acceptació de subvencions
9. Adhesió a la Xarxa RESCAT
10. Seguiment de la gestió municipal
11. Precs, preguntes i mocions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre
del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de l’acta de 25-08-2008
El Sr. Dordas comenta que està bé que l’acta reculli el que es va dir.

1

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

La proposta s’aprova per unanimitat
2. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A 2009
Vistes les ordenances fiscals reguladores de les taxes i els impostos que l’Ajuntament de
Campelles té aprovades i que són d’aplicació al municipi;
De conformitat al Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i a la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de
les prestacions patrimonials de caràcter públic, es proposa modificar algunes de les
ordenances fiscals vigents, per tal de compensar l’increment progressiu de despeses al qual
l’Ajuntament ha de fer front, per poder continuar prestant els serveis públics que són de la
seva competència;
Previ informe de la Intervenció, i vistos els estudis econòmico-financers corresponents,
que posen de manifest el cost dels serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació
de les taxes;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de taxes i
impostos municipals, per l’any 2009, següents:
a) Ordenança fiscal núm. 2 – reguladora de l’Impost sobre béns immobles:
Es proposa incrementar un 3 % el tipus de gravamen de l’Impost sobre Bens Immobles de
naturalesa urbana. Per tant, s’aplicarà un tipus de gravamen del 0,607% pels béns de
naturalesa urbana.
b) Ordenança fiscal núm. 3 – reguladora de l’Impost sobre circulació de vehicles de
tracció mecànica:
Es proposa incrementar en un 5% les tarifes vigents. Per tant, s’aplicarà un coeficient del
1,197328 sobre els imports del quadre de tarifes de l’article 95 del RDL 2/2004, pel qual
s’aprovà el text refós de les hisendes locals.
Per tant, l’article 7è d’aquesta ordenança quedarà redactat de la següent manera:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixades en l’article 95 del RDL 2/2004,
pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,197328.
2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
aplicables en aquest municipi serà el següent:

POTÈNCIA I CLASE VEHICLE
TURISMES

TARIFES 2009
(coef. 1,197328)
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DE MENYS DE 8 CAVALL FISCALS
DE 8 A 11,99 CAVALLS
DE 12 A 15,99 CAVALLS
DE 16 A 19,99 CAVALLS
A PARTIR DE 20 CAVALLS

15,11
40,80
86,13
107,30
134,11

AUTOBUSOS
MENYS 21 PLACES
DE 21 A 50 PLACES
MÉS DE 51 PLACES

99,74
142,05
177,57

CAMIONS
DE MENYS DE 1000 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE 1000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL

50,62
99,74
142,05
177,57

TRACTORS
MENYS 16 CAVALLS
DE 16 A 25 CAVALLS
MÉS DE 25 CAVALLS

21,16
33,24
99,74

REMOLCS I SEMIREMOLCS
MENYS 1000 KG I MÉS 750 KG CARREGA UTIL
DE 1000 KG A 2,999 CARREGA UTIL
MÉS 2,999 KG CARREGA UTIL

21,16
33,24
99,74

ALTRES VEHICLES
CICLOMOTORS
MOTOCICLETES FINS 125 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250
CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500
CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000
CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 1000 CC

5,29
5,29
9,06
18,13
36,27
72,53

c) Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres.
Es proposa incrementar un 3 % el tipus de gravamen de l’Impost sobre Construccions
Instal·lacions i Obres. Per tant, s’aplicarà un tipus de gravamen del 2,266%.
d) Ordenança fiscal núm. 6 – reguladora Taxa per recollida d’escombraries:
Es proposa incrementar en un 21,07% les tarifes de la recollida d’escombraries. De
manera que l’apartat 2n de l’article 6è. d’aquesta ordenança quedarà redactat de la següent
manera:
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TARIFES 2009
Import anual

Habitatges de caràcter
familiar

109,06 €

Hotels

545,34 €

Fondes/restaurants/mútues

363,56 €

Indústries:
- fins a 15 treballadors
- més de 15 treballadors

363,56 €
727,07 €

Cases de turisme rural:
- fins a 10 places
- més de 10 places

327,18 €
436,24 €

e) Ordenança fiscal núm. 19 – reguladora Taxa per subministrament d’aigua:
Es proposa incrementar en un 5% les tarifes de l’article 6è. “Quota tributària”, de manera
que quedarà redactat de la següent manera:
“Tarifa primera - Subministrament d’aigua : Es fixa en 39,89 € per any i per
habitatge. (D’aquest import, 23,45 € corresponen a consum d’aigua i 16,44 € a
manteniment de la xarxa d’aigua)
Tarifa segona – Connexions i altres:
- connexió a la xarxa d’aigua: 132,52 €
- reparacions o canvi del comptador (a sol·licitud de l’interessat): es repercutirà
l’import del cost de la reparació o de l’aparell comptador que es facturi a
l’Ajuntament, a més de les hores emprades pel peó municipal, a raó de 10,94 €/hora.
A aquests imports caldrà afegir el 16%, corresponent a l’IVA, excepte a l’ import
corresponent a consum d’aigua, al qual caldrà afegir el tipus reduït del 7% ”

2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2009 i continuaran
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
3. Aquest acord d’aprovació provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30
dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició
d’interessat, en els termes de l’art. 17 del RDL 2/2004, pot examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que consideri oportunes.
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4. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional, sense necessitat cap altre acord per part plenari de la corporació. Caldrà, en tot
cas, publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions introduïdes.
L’interventor explica la proposta:
Es proposa la modificació de les ordenances pel 2009 amb l’increment de l’IPC previst als
impostos i taxes.
En cap cas s’arriba al màxims legalment previstos:
IBI es proposa aplicar el 0,607 % d’un màxim d’1,1 %.
ICVTM es proposa aplicar el coeficient de 1,197328 d’un màxim de 2.
ICIO es proposa aplicar el 2,266 % d’un màxim de 4.
Les escombraries s’incrementen un 21,07 % d’acord a l’Estudi Econòmic del Consell
Comarcal del Ripollès que ens presta el servei i suposarà cobrir el 84,32 % del cost.
La taxa de l’aigua suposa cobrir el 72,35 % del cost previst pel servei.
L’alcalde explica que el Consell Comarcal del Ripollès ha fet els possibles per tal que les
escombraries no s’incrementin molt més del que avui s’aprova amb un ajustament en la
prestació del servei de recollida. També han instal·lat dos contenidors nous d’escombraries
i un de recollida selectiva de paper.
De moment s’ha reduït la periodicitat de les recollides per abaratir costos.
El Sr. Baeta demana que l’esforç dels veïns en la recollida de matèria orgànica s’hauria de
veure reflectit en una rebaixa del preu de la taxa d’escombraries, com una manera de
premiar aquells que hi col·laboren.
El Sr. Dordas esmenta que votaran a favor de les ordenances. El més fàcil fora que l’equip
de govern assumís ell sol la responsabilitat dels increments però el seu grup vol donar-hi
suport i participar en aquesta responsabilitat assumint les conseqüències..
La proposta s’aprova per unanimitat
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte dels decrets dictats pel l’Alcaldia des de la darrera sessió del Ple:
Ordr
e

Data

Assumpte

1
2
3

03/09/08
25/09/08
29/09/09

4
5

1/10/08
2/10/08

6

13/10/08

7

15/10/08

8

17/10/08

Llicència d’obres Fecsa Endesa –Obertura rasa per nova estesa de línea
Complement retributiu extraordinari a Dolors Morera i Bové
Aprovació de les factures de TELEVALL per justificar la Subvenció de Noves
Tecnologies 2007
Liquidació de Taxes a Sonia Puig Aguilera emesa d’informes urbanístics
Aprovació de factura de TELEVALL per justificar la Subvenció de Noves
Tecnologies 2008
Aprovació del pla de seguretat i de salut laboral presentat per l’empresa Roca i
Coma, S.L.
Notificació a la Diputació del canvi de destí de la Subvenció de Fons 2007 a la
construcció del Magatzem del Baell.
Complement retributiu extraordinari a Lluís Rodríguez Sala
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L’alcalde explica cadascun dels decrets.
Vol fer constar i felicitar per la gran tasca que va fer l’agutzil en l’organització de la Festa del Bolet
El Ple en queda assabentat

4. RATIFICAR ELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA.
Es proposa ratificar els decrets dictats per l’Alcaldia següents:
Ordr
e

Data

Assumpte

1
2
3
4

29/05/08
22/08/08
3/09/08
3/10/08

5

7/10/08

Sol·licitud de 3 plans d’ocupació al Departament de Treball
Sol·licitud subvenció per l’adquisició d’un vehicle llevaneu a la Generalitat
Sol·licitud subvenció per reserves de boscos madurs en propietat municipal
Aprovació del projecte d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior en el
Barri del Baell
Acceptació de la subvenció atorgada de 2 treballadors per al projecte per a la
protecció de zones naturals i adequació d’espais turístics i culturals.

La proposta s’aprova per unanimitat
L’alcalde li recorda al Sr. Dordas que la subvenció de boscos madurs que s’ha demanat no
semblava que fos del seu agrat quan es va comentar al Ple passat.
El Sr. Dordas respon que està al cas i que repeteix que en aquests 25 anys que no es podrà
tallar fusta poden passar moltes coses, però hores d’ara no es pot desaprofitar aquesta
subvenció.
5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE
CAMPELLES
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;
Vist l’anunci publicat al BOP de Girona núm. 145, de 27 de juliol 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 el Sr. Josep Maria Carrera Solà ha manifestat la seva disposició per ocupar el
càrrec;
Atès que el Sr. Carrera compleix els requisits pel nomenament;
Es proposa al Ple d’adopció de l’acord següent:
1. Designar el candidat per ocupar el càrrec de jutge de pau substitut al Sr. Josep Maria
Carrera Solà amb DNI 37 312 099 G.
2. Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia el nomenament del
candidat.
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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
6. APROVACIÓ DE LA SUBHASTA PER L’ARRENDAMENT I OPCIÓ DE
COMPRA DE LA NAU PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT
Vist que per acord del Ple de 25-2-2008 es va incoar l’expedient per a la subhasta de
l’arrendament amb opció de compra de la nau municipal propietat de l’Ajuntament
Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i els Serveis tècnics;
Atès que per donar compliment als objectius de foment de l’activitat econòmica del
municipi és necessari que l’edifici d’ús industrial passi, efectivament, a complir els usos a
què va destinat, és la voluntat de l’Ajuntament de Campelles l’arrendament amb opció a
compra de la FINCA ENTITAT NÚMERO 6 B, que a continuació es transcriu:
URBANA. ENTITAT NÚMERO SIS B. Parcel·la edificable, situada en el terme de
Campelles, carretera de Ripoll a Ribes de Freser, Nacional 152, Km. 118,50. Té una
superfície de cinc-cents seixanta-tres metres quadrats i vint-i-set decímetres quadrats.
Confronta, al nord, amb entitat Set, a l’oest, amb Entitat Número 6 A, a l’est, amb finca de
“Pucusa Ribas SA” destinada a vial i al sud, amb finca de “Pucusa Ribas SA”. Sobre
aquesta parcel·la hi ha construïda l’edificació següent: ENTITAT NÚMERO SIS B
NOVA. Nau industrial de planta baixa situada al terme municipal de Campelles, carretera
de Ripoll a Ribes de Freser, Ctra. Nacional 152, Km. 118,50. Té una superfície de cinccents seixanta-tres metres quadrats i vint-i-set decímetres quadrats que ocupa tota la
parcel·la (563,27 m2). En conjunt, confronta, al nord, amb entitat Set, a l’oest, amb Entitat
Número 6 A, a l’est i al sud, amb finca de “Pucusa Ribas SA” destinada a vial. Quota:
dotze enters i quinze centèsimes per cent (12,15 %), respecte del total de l’immoble, que és
finca 1103, al foli 194 del llibre 13 del terme, Tom 724 de l’arxiu.
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Ripoll número 1215 de Campelles, al Tom
1441, Llibre 20, foli 112.
Atesa la valoració feta per l’arquitecte municipal Sr. Jaume Sadurní i Pastor:
- Valor total de realització o de mercat de l’immoble: 177.389,39 €
- Valor del lloguer de 10.643,37 €/anuals.
Atès que els recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament de Campelles per a 2008,
de conformitat amb l’informe d’Intervenció, són de 226.643,15 € i el 25% dels recursos
ordinaris és de 56.660,79 € i Resultant que la valoració de l’immoble és superior al 25%
dels recursos ordinaris de l’Ajuntament.
De conformitat amb el que disposen els art. 40.1c i 41.1 i 2 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals,
De conformitat amb l’informe emès pel Servei d’Assistència Tècnica als municipis del
Consell Comarcal del Ripollès, que consta a l’expedient,

7

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord, què s’haurà d’adoptar amb el quòrum de l’art. 41.2
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, següent:
1 Procedir a l’adjudicació, per subhasta del lloguer amb opció a compra de la FINCA
ENTITAT NÚMERO 6 B, descrita.
2. Aprovar la taxació feta pel tècnic municipal, o preu de licitació a l’alça, amb un valor
total o de marcat de CENT SETANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU
EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS (177.389,39 €) més IVA i amb un lloguer de deu
mil SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS I TRENTA-SET CÈNTIMS (10.643,37€)
més IVA a l’any (886,95 €/mes més IVA)
3. Comprometre a destinar el producte de la venda de l’immoble a inversions municipals
4. Aprovar el Plec de clàusules econòmic administratives particulars que han de regir
l’adjudicació per subhasta, pel procediment restringit, del lloguer de la nau amb opció a
compra de la FINCA ENTITAT NÚMERO 6 B descrita.
5. Publicar el corresponent anunci de subhasta en el BOP, en el DOGC, al perfil del
contractant de la Web municipal i en el Tauló d’Anuncis de l’Ajuntament per termini de 15
dies.
6. Nomenar com a membres de la Mesa de Contractació els regidors:
President: Manuel Palau Guix
Vocals:
Sr. Simon Rovira Puig
Sra. Núria Martí Verdaguer
Josep Ruiz Muñoz (secretari)
Manel Vàzquez Díaz (interventor)
Actua de secretària la Sra. Núria Larroya Martí
7. Condicionar els anteriors acords a l’informe favorable del Departament de Governació i
Administracions Públiques.
Els assistents comenten abastament la proposta i encarreguen el secretari que aclareixi bé
els criteris de selecció de les propostes per evitar malentesos a l’hora de fer la valoració
La proposta s’aprova per unanimitat
7. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE LES OBRES DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 d’agost de 2004, va aprovar inicialment el
projecte de “Reforma de l’enllumenat”, redactat per l’enginyer Sr. Pere Franquesa i Guix,
amb un pressupost d’execució per contracta de 344.880,53 €.
Al pressupost d’execució per contracta se li han d’afegir:
- Els honoraris de redacció del projecte, que comprenen l’estudi de seguretat i salut i el seu
pressupost: 1.408,33€
- Els honoraris de direcció de l’obra: 2.428.40€.
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Tot el qual fa un total de 348.717,27€, de cost d’execució de l’obra;
Els articles 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposen que els ajuntaments
poden establir i exigir contribucions especials com a conseqüència de la realització d’obres
públiques, sempre que el subjecte passiu obtingui un benefici o augment de valor dels seus
béns.
En data 5-5-2005 el Ple va acordar aprovar provisionalment la imposició i ordenació de
contribucions especials.
Transcorregut el termini d’exposició pública, es van presentar reclamacions i el Ple de la
corporació, en sessió de data 23-2-2006, va resoldre les reclamacions presentades i aprovà
definitivament la imposició i ordenació provisional de les contribucions.
Un cop executades totes les obres, el cost real és de 274.758,17 €, i correspon repercutir en
concepte de contribucions especials l’import definitiu de 60.901,30, € dels quals
l’Ajuntament assumeix 2.198,66 com a propietari de finques.
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres, s’indicaran els
subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran les liquidacions
que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els pagaments
anticipats que s’hagin efectuat.
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la liquidació definitiva de l’obra de reforma de l’enllumenat públic tal i com
consta a l’expedient instruït, segons detall següent:
- Cost definitiu de les obres: 274.158,17 €
- Subvenció PUOSC: 203.193,77 €
- Diferència: 71.564,40 €
- Aportació Ajuntament: 10.663,10 €
- Contribucions especials: 60.901,30 € (2.198,66 € de l’Ajuntament com a propietari)
2. Aprovar la liquidació individual definitiva tal i com consta a l’expedient instruït i
notificar-la als subjectes passius amb el corresponent peu de recurs.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS
Es proposa l’acceptació la subvenció de la Diputació de Girona amb destí a la Pista
Esportiva per import de 13.119,00 EUROS
La proposta s’aprova per unanimitat
9. ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT.
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Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Campelles per a l’adhesió de
l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya per coordinació amb protecció civil:
Es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni marc dalt esmentat en tots els seus termes i adherir-nos al seu
compliment i la seva execució.
2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució
d’aquest acord i expressament per a la signatura del conveni.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ
L’alcalde explica:
• Lloguer del pis de les escoles: està pendent
• Col·locació d’un rètol al Casal Sant Martí: es demana col·locar un rètol davant
l’Ajuntament, enganxat a la paret de la seva propietat.
Els assistents debaten àmpliament la petició i en principi ho veuen bé sempre i quan sigui
únicament d’accés peatonal.
El secretari fa constar que no veu clar que es pugui instal·lar un rètol lluminós davant
l’Ajuntament perquè l’entrada és de l’Ajuntament, no pas dels veïns.
- Ajut econòmic anual al Casal Sant Martí: enguany es proposa de 225 euros per fer
activitats i prèvia justificació de les factures.
- Proposta del Casal Sant Martí per la col·locació de la làpida d’en mossèn Girbau a càrrec
de l’Ajuntament.
Els assistents debaten àmpliament aquest punt. Es conclou que qui ha de demanar-ho és la
família del difunt mossèn Lluís.
Contesta de l’Ampa a la consulta del percentatge d’ajut.
- Queixa de mobiliari urbà de Núria Casas: s’ha de retirar la paperera i posar-la a un altre
lloc.
- Un veí que ha col·locat jardineres al carrer: s’ha de fer treure per evitar obstacles a la via
pública. El veí ha de presentar una proposta de nova ubicació de les jardineres que ha de
ser autoritzat expressament per l’Ajuntament..
- Pressupost per soterrar línia elèctrica per enllumenat públic des de Cal Vila a Can Goll.
- Sol·licitud d’aportació econòmica al Consell Comarcal del Ripollès per l’edició dels CDs
d’agrupacions sardanistes.
- Hores extres i augment del sou de l’agutzil: finalment un 15%.
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- Festa de Sant Martí cap de setmana del 8 i 9 de novembre
- Personal pel Pla d’ocupació que s’ha concedit a l’Ajuntament: dos peons per feines al
bosc.
El Ple en queda assabentat

11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
11.1. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI EIN DEL RIPOLLÈS
L’alcalde explica que ens hem quedat sense tècnic forestal perquè l’Esteve Pous, com a
gerent del Consorci EIN del Ripollès no ho pot continuar fent.
Ara toca contractar un nou tècnic forestal o bé demanar formar part del consorci.
Es proposa demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles al Consorci PEIN del
Ripollès
La proposta s’aprova per unanimitat
11.2. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde explica que l’antena de telefonia que s’instal·la al pati de les escoles servirà per
donar cobertura a tot el poble. No pas a casa seva que fa temps que tenen cobertura sense
cap problema.
Seguidament l’alcalde dóna la paraula al públic assistent.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20:30 hores, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcalde president

Manuel Palau i Guix
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