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.: 8/2008
Caràcter: extraordinari
Dia: 1 de desembre de 2008
Inici: 18:00
Acabament: 20:30
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:
Excusen:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació del pressupost de 2009
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Ratificar Decret de l’Alcaldia
Adhesió al Grup d’Acció Local “Associació per la gestió del programa Leader Ripollès
Ges Bisaura”.
6. Aprovació de l’Ordenança Reguladora dels fitxers amb dades de caràcter personal.
7. Acceptació de subvencions
8. Aprovació del conveni amb el CEINR per la cessió de la gestió de la forest del
municipi de Campelles
9. Adhesió al conveni marc amb el Departament de Justícia de Generalitat.
10. Seguiment de la gestió municipal
11. Aprovació de les actes de delimitació amb municipis veïns
12. Adhesió al pla de formació continuada pel 2009 de la Diputació de Girona
13. Suport a mocions d’altres entitats
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a l’ordre
del dia:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de l’acta de 27-10-2008
L’alcalde demana corregir dues errades: una ortogràfica i altre de context.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2009, elevat a
aquesta corporació en la forma prevista per l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals juntament amb la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

52.037,00
6.000,00
31.272,27
116.336,00
40.600,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0
329.354,73
297000,00
0

TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

872.600,00 €

DESPESES:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

52.020,00
166.486,00
300,00
37.836,82

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

614.957,18
0
0
0

TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

872.600,00 €
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NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

1

1

C2

IV. PERSONAL D'OFICIS
PEO MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA

1
1

0
1

AP
AP

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

3

2

Així mateix i vistes les bases d'execució del Pressupost, ES PROPOSA:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2009 junt amb les seves Bases
d'Execució, en la forma detallada en l´Annex I.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual i que regirà durant l'exercici de 2009 en la forma detallada en
l´Annex II.
3. Aprovar un increment del 2% per a les retribucions de personal, de conformitat al
projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2009.
4. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de
la Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los
aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini
no s'haguessin presentat reclamacions.
L’interventor explica la proposta que s’aprova per unanimitat

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
ORDRE
1

DATA
17/11/08

ASSUMPTE
Contractació de dos treballadors desocupats des del Servei Català
d’Ocupació amb la categoria de peons per un període de sis mesos,
per al projecte “Protecció de zones naturals i adeqüació d’espais
turístics i culturals”

2

18/11/08

3

21/11/08

Aprovació de l’augment de la retribució mensual del treballador Sr.
Lluís Rodríguez Sala
Autorització reintegrament parcial al SOC dels imports de 7.79 i 14.98
€ corresponents als expedients de Pla d’ocupació de l’any 2006

4. RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA
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2

5/11/08

3
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ASSUMPTE
Sol·licitud de subvenció “Fons de Subvenció” amb bases reguladores
especials per valor 8.237,35 €
Sol·liocitud de subvenció per l’adequació i millores dels locals socials
dels nuclis urbans de Campelles i el Baell per valor de 25.090 €
Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per l’obra de
l’arranjament de la pista poliesportiva descoberta per valor de 2.000 €

5. ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL “ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA”.
ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CAMPELLES A L’ÀMBIT TERRITORIAL
DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL “ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA”
Vist que el dia 7 d’agost de 2008 es va publicar al DOGC la Ordre AAR /386/2008
per la quals s’aproven la bases i la convocatòria per a la selecció de programes de
desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya de la metodologia Leader en el
marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013.
Vist que el dia 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura;
Atès que d’entre els seus objectius específic ha de gestionar i optimitzar els
recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa
LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les funcions de “Grup
d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries;
Vist que el dia 5 de setembre de 2008 aquesta Associació va presentar el programa
de desenvolupament territorial i la estratègia de desenvolupament titulat Programa
de Desenvolupament Territorial Ripollès i Vall Del Ges, Orís, Bisaura 2007-2013.
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre
AAR/386/2008 dins l’estratègia esmentada, és necessari que els ajuntaments
inclosos manifestin la seva adhesió;
Vits que és d’interès per l’Ajuntament de Campelles l’adhesió a la iniciativa
Programa de Desenvolupament Territorial Ripollès i Vall Del Ges, Orís, Bisaura
2007-2013;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent
1. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Campelles. al
programa de desenvolupament territorial i la estratègia de desenvolupament titulat
Programa de Desenvolupament Territorial Ripollès i Vall Del Ges, Orís, Bisaura
2007-2013 què desenvoluparà l’Associació per a la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura
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2. Notificar aquest acord a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura
La proposta s’aprova per unanimitat
6. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS FITXERS AMB
DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Atès que la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPDCP), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com la Llei
5/2002 de 19 d’abril de creació de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, estableixen
expressament la necessitat de garantir i protegir tot allò relatiu al tractament de les dades
personals, llibertats públiques i drets fonamentals de les persones físiques, especialment el
dret a l’honor, intimitat personal i familiar, i que l’esmentada legislació és d’aplicació a les
Administracions Públiques, i també, per tant, a l’Ajuntament de Campelles;
De conformitat a l’art. 20 de la LOPDCP, sobre la creació, modificació i supressió dels
fitxers, aquests procediments només podran realitzar-se mitjançant disposició general
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o Diari Oficial corresponent, i hauran de
comprendre les dades que es disposen a l’apartat segon de l’esmentat article;
Per aquest acord es formalitza la creació dels fitxers que contenen dades de caràcter
personal que són titularitat d’aquest Ajuntament, i que seran inscrits al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
(APDCAT);
Vist que aquesta disposició té com a finalitat donar compliment a les previsions de la
LOPDCP i, en especial, allò disposat en el capítol I del títol IV de la Llei pel que fa els
fitxers de titularitat pública.
De conformitat l’art 39 LOPDCP un cop publicada la disposició general de creació,
modificació o supressió del fitxer automatitzat es procedirà a la inscripció en el Registre
General de Protecció de Dades.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient sobre adequació a la legalitat dels fitxers i el
procediment per a la seva aprovació,
En proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança per a la creació de fitxers de l’Ajuntament de
Campelles que estan relacionats amb els números 1 al 18.
2. Aprovar el Document de Seguretat de l’Ajuntament de Campelles
3. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona aquesta disposició de caràcter
general pel termini de 30 dies, per tal que les persones interessades puguin presentar les
al·legacions i reclamacions que considerin pertinents. En cas que no s’hi presentin

5

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

al·legacions l’ordenança quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap altra
acord i es publicarà el seu text íntegre al BOP de Girona.
4. Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, sol·licitar a l’Agència de Protecció de
Dades de Catalunya la inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS
Es proposa al Ple l’acceptació de les subvencions següents:
Subvenció de la Diputació de Girona amb destí al Treballs extres derivats de la construcció
d’un magatzem i reparacions de murs de contenció de terres al nucli del Baell per import
de 18.000 €.
Subvenció de la Diputació de Girona amb destí a la gestió forestal sostenible per a
l’actuació de reserves de boscos madurs, per import de 19.425 €.
La proposta s’aprova per unanimitat

8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CEINR PER LA CESSIÓ DE LA
GESTIÓ DE LA FOREST DEL MUNICIPI DE CAMPELLES
SOL·LICITAR AL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS
D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS DE LA GESTIÓ DE LES FORESTS DEL
MUNICIPI DE CAMPELLES
Atès que l’Ajuntament de Campelles és propietari de les forests del municipi de Campelles
totes elles amb un instrument d’ordenació aprovat:
CUP 10
Atès que la gestió dels terrenys forestals d’utilitat pública correspon als titulars d’aquests, i
l’Administració forestal exerceix el control de la gestió realitzada pels titulars dels
terrenys.
Atès l’article 54 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya on s’estableix que
les entitats públiques poden disposar de tècnics forestals per redactar els seus propis
programes anuals d’aprofitaments i millores, els quals s’han de presentar a l’Administració
forestal per ésser aprovats, en els termes que es determinin per reglament.
Atesa la possibilitat que la gestió de les forests les realitzi el Consorci per a la Protecció i
la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.

Es proposa l’adopció dels ACORDS següents:
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PRIMER.- SOL·LICITAR al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès
Natural del Ripollès la gestió de les forests del municipi de Campelles.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la
signatura de tota la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la part interessada i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat

9. ADHESIÓ AL CONVENI MARC AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE
GENERALITAT.
Vist el conveni Marc entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i
l’ACA en què es fixen les línies de col·laboració amb les entitats locals per l’execució de
programes que són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil;
Vist que el pacte tercer del conveni estableix que les entitats locals interessades hauran
d’enviar un escrit d’adhesió;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’adhesió al conveni dalt esmentat
2. Enviar l’escrit d’adhesió al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. I a l’ACM.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica el problema del so de les campanes del rellotge de l’església que sembla
que toquin a difunts. Parlarà amb el mossèn per tal de canviar-ho.
El Sr. Dordas comenta que s’hauria de tirar potassa a més carrers dels que es fa
actualment.
L’alcalde respon que hi ha un producte alternatiu a la potassa que no fa malbé el terra ni
els edificis.
El sr. Dordas fa esment que en temps de crisi fora aconsellable que l’Ajuntament no fes
lots de Nadal.
L’alcalde respon que no fer lots no soluciona cap problema de la crisi i que el lliurament
de lots és un detall que correspon a la gent que durant tot l’any ha treballat per
l’Ajuntament. Fora una manca de deferència vers tots els regidors i treballadors si no els
fem els lots.
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El Ple en queda assabentat

11. APROVACIÓ DE LES ACTES DE DELIMITACIÓ AMB MUNICIPIS VEÏNS
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS MUNICIPIS DE CAMPDEVÀNOL, GOMBRÈN, PLANOLES I
RIBES DE FRESSER
En el Ple de data 25 de febrer de 2008 es va acordar l’expedient de delimitació del
terme i el nomenament de la comissió de delimitació municipal.
En el mateix acord es notificà als municipis afectats la incoació del procediment,
segons s’estableix en la normativa d’aplicació, així com el Departament de
Governació i administracions Públiques, als efectes oportuns.
En data 17 de juny de 2008 es va subscriure acta conjunta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Campelles i Planoles.
En data 1 de juliol de 2008 es va subscriure acta conjunta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Campelles i Campdevànol
En data 3 de juliol de 2008 es va subscriure acta conjunta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Campelles i Ribes de Freser.
En data 9 de juliol de 2008 es va subscriure acta conjunta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Campelles i Gombrèn.
De conformitat amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007 de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, l’acta de les operacions de delimitació, amb els documents
complementaris s’ha de sotmetre al ple dels Ajuntament afectats, per tal que
n’acordin l’aprovació amb el quòrum de majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de
les operacions de delimitació.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
1. APROVAR les actes de les operacions de delimitació dels termes municipals de
Campelles amb Campdevànol, Gombrèn, Planoles, i Ribes de Freser
2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació
i administracions Públiques
La proposta s’aprova per unanimitat
12. SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
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ADHESIÓ AL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PEL 2009 DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vista la proposta d’adhesió tramesa per la Diputació de Girona i l’Associació Catalana de
Municipis en relació al Pla Agrupat de formació de l’Associació Catalana de Municipis i
comarques i la Diputació de Girona pel 2009;
Vist que per tal de poder incrementar els recursos i el nombre de cursos a impartir és
necessari incrementar el nombre d’administracions locals adherides;
Es proposa:
1. Adherir-se al Pla de formació esmentat.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, així com a l’Associació Catalana de
Municipis.
La proposta s’aprova per unanimitat

13. SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA COLOCACIÓ DE
LA VALLA PROTECTORA A LA CARRETERA DE CAMPELLES
Desprès de les obres de millora que s’han fet per evitar esllavissades a la Carretera de
Ribes a Campelles, que és propietat de la Diputació de Girona, caldria complementar la
seguretat de la via amb la millora de les valles de protecció en diferents indrets
especialment perillosos del trajecte.
Es proposa demanar a la Diputació que, tant aviat com sigui possible, realitzin les obres de
seguretat perquè a l’hivern hi ha el risc que els vehicle es precipitin daltabaix els marges.
S’ha d’adjuntar el plànol amb aquells indrets que considerem d’especial perillositat.
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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