AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple
Sessió ordinària núm. 7/2018
De 26 d’octubre de 2018
Inici: 13:00
Acabament: 14:30
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
Convidats:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Absències: Per defunció
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU) (ALCS)

A la seu de l’Ajuntament, es reuneix el Ple de la
corporació a l’objecte de celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria, sota la presidència del seu titular
i l’assistència dels regidors relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
de l’Ajuntament comissionat pel Servei d'Assistència a
Municipis del XALOC (Diputació de Girona).

També assisteix la Sra. Dolors Ruiz Teixidor, secretària accidental permanent a la corporació,
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per tractar
els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte i, si s’escau, ratificar Decrets d’Alcaldia
Aprovació del Pressupost de 2019
Aprovació de la baixa de drets i obligacions d’exercicis tancats (sanejament de la
comptabilitat per errors materials).
Donar compte del seguiment de l’execució del pressupost del tercer trimestre de 2018
Donar compte període mig de pagament tercer trimestre de 2018
Donar compte del Cost Efectiu dels Serveis de l’exercici de 2017 enviat al MINHAFP
Seguiment de la gestió municipal
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les actes de Ple següents:
Núm. 5, de 24 d’agost, ordinària
Núm. 6, de 28 de setembre, extraordinària
2. Donar compte de la relació de factures aprovades
El Ple en queda assabentat de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des
de la darrera sessió plenària:
Relació de factures del
dia:

Núm. de relació de
factures

Import (€)

31/07/2018-22/10/2018

234-360

45.997,95

3. Correspondència i despatx oficial
El Ple en queda assabentat de la correspondència oficial
l’Ajuntament, següent:

Total
Factures
registrades
126

de

més rellevant rebuda a
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E2018000463

GENERALITAT DE CATALUNYA

04/09/2018

AS: Consulta del Pla d’usos al riu Ter (exp.OAA20180034)
.

E2018000468

CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

05/09/2018

AS: Lliurament a compte recaptació agost

E2018000469

CONSORCI PER LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS
NATURAL DEL RIPOLLÈS

05/09/2018

AS: Tramesa acord Consell Plenari CEINR

E2018000471

DIPUTACIÓ DE GIRONA

06/09/2018

AS: Notificació despeses corrents nevades 2018 .

E2018000472

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS

06/09/2018

AS: Carta de Suport Treball a les 7 Comarques

E2018000477

CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

07/09/2018

AS: NOTIFICACIONS RESOLUCIONS DIRECTOR. IBI

E2018000479

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

10/09/2018

RESOL DRAGAT I NETEJA CANAL PUCUSA.
UDPH2018003046

E2018000481

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - GIRONA

12/09/2018

Sorteig candidats a jurats 2019-2020

E2018000486

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS

18/09/2018

AS: Carta de suport projecte Pirinnowa'tt

E2018000493

DIPUTACIÓ DE GIRONA

25/09/2018

AS: Notificació concessió subvencions d'inversions en
habitatge .

E2018000497

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

26/09/2018

AS: Consulta sobre transporta a la demanda .

E2018000499

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

26/09/2018

AS: Consulta sobre transport escolar .

E2018000503

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

27/09/2018

AS: Projectes municipals FEDER .

E2018000506

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

28/09/2018

AS: Tramesa cert. acord de Ple, estudi costos RSU 2019 .

E2018000510

GENERALITAT DE CATALUNYA

28/09/2018

AS: Comunicació publicació Decrets Delimitació i CDT
(PCL) .

E2018000518

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

01/10/2018

AS: Publicació Estudi de Preus 2018 _ ACA .

E2018000519

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

01/10/2018

E2018000521

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

02/10/2018

E2018000527

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

03/10/2018

E2018000529

CONSORCI SERVEI RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

04/10/2018

E2018000532

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

05/10/2018

E2018000545

GENERALITAT DE CATALUNYA

11/10/2018

E2018000549

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS

15/10/2018

E2018000550

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL

15/10/2018

E2018000552

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

15/10/2018

E2018000557

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

16/10/2018

E2018000558

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

16/10/2018

E2018000559

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

16/10/2018

E2018000560

DIPUTACIÓ DE GIRONA

17/10/2018

E2018000566

GENERALITAT DE CATALUNYA

18/10/2018

E2018000570

GENERALITAT DE CATALUNYA

19/10/2018

E2018000571

MINISTERIO DE JUSTICIA

19/10/2018

AS: Comunicació tràmit audiència APRI (Risc Inundacions)
- ACA .
Autorització material per la projecció del film "Fugir de
l'oblit"
AS: 2017 - Justificant de recepció del Compte general
2017
AS: RELACIÓ D' APROVACIÓ DE PLUSVÀLUES
AS: Adjudicació contracte del servei de manteniment
informàtic .
AS: Notificació resolució conseller PDU activitats de
càmping .
AS: Carta de suport AODL
Vida laboral d'empresa. Informació sobre les liquidacions
presentades l'any 2017.
AS: Sessió formativa "Sobre 2.0" adreçada a ajuntaments
.
AS: Temporal octubre 2018 .
AS: CONTACTE OFICIAL SERVEI MANTENIMENT
INFORMATIC .
AS: Difusió acció formativa "Sobre 2.0" adreçat a
EMPRESES .
AS: Fons de Cooperació Econòmica 2018,despeses
corrents i camins .
AS: Comunicat ajuntaments àrea d'urbanisme .
AS: Escrit Consellera Artadi en relació amb el darrer
temporal .
Tramet ofici juntament amb l'expedient administratiu
Recurs 204/2017

4. Donar compte, i si s’escau, ratificar els Decrets d’Alcaldia
El Ple en queda assabentat dels decrets següents:

Agost 2018
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Setembre 2018

Octubre 2018
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5. Aprovació inicial del Pressupost per l’exercici econòmic 2019
Fets
Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2019, així
com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball,
de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de secretaria intervenció i de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, de 16-10-2018;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici econòmic 2019,
juntament amb les seves Bases d'execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:
QUADRE RESUM DESPESES
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Actius Financers
Passius Financers
TOTAL DESPESES

PREVISIÓ
DESPESES (€)
127.059,71
122.410,00
200,00
33.398,61
1.415,34
238.555,00
0,00
0,00
0,00
523.038,66

QUADRE RESUM INGRESSOS
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d'Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
TOTAL INGRESSOS

PREVISIÓ
INGRESSOS(€)
114.770,00
10.000,00
40.610,38
124.158,24
55.446,04
0,00
178.054,00
0,00
0,00
523.038,66

2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats
a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
3. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats,
per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i a l’eTAULER
de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
4. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.
5. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat
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6. Aprovació de la baixa de drets i obligacions d’exercicis tancats (sanejament de la
comptabilitat per errors materials). Exp. 165/2018.
Es dona compte de la necessitat de la regularització comptable, depuració i anul·lació
d’obligacions i drets reconegut;
Atès que l’article 25 de la Llei 17/20103, de 26 de novembre, LGP, estableix en quatre anys la
prescripció de les obligacions reconegudes o liquidades;
Vist que els deutes de naturalesa Pública, que en virtut de l'article 66 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària;
Atès que la major part de drets i obligacions que s’han de donar de baixa són errors materials
que es poden esmenar d’ofici per l’Administració;
Vist l’informe de Secretaria Intervenció d’exercicis tancats que consta a l’expedient;
Vist els llistats de drets i obligacions que s’han de regularitzar;
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Tresoreria, i de conformitat
amb el que es disposa en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en exercici de les competències que la normativa vigent atorga al Ple,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de regularització comptable, depuració i anul·lació de drets i obligacions
reconegudes o liquidades segons llistat que consta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies al BOP de Girona i a
l’eTAULER.
Cas que no es presentin al·legacions l’acord quedarà elevat a definitiu
3. Un cop definitiu es faran els assentaments comptables corresponents per fer efectives les
baixes.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Donar compte del seguiment de l’execució del pressupost del tercer trimestre de
2018
Seguiment execució pressupost tercer Trimestre 2018 MINHAP
Identificació: Expedient núm. 42/2018
Fets
Atès que l’Ajuntament de CAMPELLES té actualitzades les dades econòmiques i pressupostàries
per poder tramitar la informació de seguiment del pressupost del 3r. trimestre de 2018.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola.
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D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi el principi d’estabilitat pressupostària, ni la
regla de la despesa i el límit de deute.
Per tot això, es dóna compte de les dades trameses al MINHAP corresponents a
l’execució del pressupost del segon trimestre de 2018 següents:
CALENDARI DE TRESORERIA
Estat del deute: no hi ha deute.
El Ple en queda assabentat
8. Donar compte període mig de pagament tercer trimestre de 2018
Seguiment PMP 3T 2018. Identificació: Expedient número 142/2018
Fets
Vistos i comprovats els estats comptables del pressupost d’aquest Ajuntament i la corresponent
relació de pagaments realitzats al tercer trimestre de 2018, d’acord amb la llista obtinguda del
registre de factures de la comptabilitat d’aquesta corporació i les corresponents obligacions.
Fonaments de dret
Vist l’article 4.1.b) de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, on no només introdueix el control del deute
públic financer si no també el control del deute comercial;
D’acord amb el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions
i el procediment de retenció de recursos en règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril.
L’esmentat Real Decret determina el mètode de càlcul del període mig de pagament a proveïdors,
el qual es té en compte el rati d’operacions pagades, l’import total del pagaments realitzats, el
rati d’operacions pendents de pagament i l’import total de pagaments pendents.
Tenint en compte el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica alguns articles del
Reial Decret 635/2014.
Per tot això, la informació tramesa al MINHAP en relació al PMP queda de la manera
següent:
Per cada entitat (Campelles)
Rati operacions pagades
Import pagaments realitzats
Rati operacions pendents
Import pagaments pendents
PMP

Tercer trimestre de 2018
1,59
53.581,27
10,74
8.306,64
2,82

El Ple en queda assabentat
9. Donar compte del Cost Efectiu dels Serveis (CES) de l’exercici de 2017 enviat al
MINHAFP
Com cada any s’ha enviat els càlculs del CES de l’any anterior. Enguany els de 2017.
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10. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde i els regidors expliquen diferents temes de la gestió municipal
L’alcalde demana al regidors, que són tots de l’equip de govern, que els debats s’han de fer al Ple
i no pas pels bars i carrers del poble.
11. Precs i preguntes
No n’hi ha
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data
dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Vist i Plau,
Document amb signatura electrònica
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