AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple núm. 1 de la República Catalana
Sessió ordinària Núm. 6/2017
De 27 d’octubre de 2017
Inici: 18:00
Acabament: 19:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
CONVOCATS:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:

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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Ratificar el Decret d’Alcaldia de suport al Referèndum
Aprovació del Pressupost de 2018
Donar compte del Cost Efectiu dels Serveis de 2016
Autoritzar expressament al Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió al Consorci Servei
Recaptació Cerdanya Ripollès, a compartir amb l’Agència Tributària de Catalunya, les dades
de la gestió i la recaptació dels tributs municipals de què disposi.
9. Proposta de repartiment entre els municipis de la part comuna del projecte “Pla per a la
promoció del turisme de natural al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”
subvencionat pel FEDER 2014-2020.
10. Seguiment de la gestió municipal
11. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i dóna les gràcies per l’assistència del públic.
Vol fer esment que aquest és un Ple important: és el primer Ple municipal de la República
Catalana que es fa a Campelles.
És per aquest motiu que avui no ha anat al Parlament de Catalunya.
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 dels Plens 4/2017, de 25 d’agost i la 5/2017 del 24
d’octubre.
2. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària:
Núm. Relació
Exercici 2017

Factures:

Import
(€)
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17
18

235-243
227-234

873,12
3.589,65

El Ple en queda assabentat.
3. Correspondència oficial
Es dona compte de la correspondència oficial més rellevant rebuda a l’Ajuntament,
següent:
Data
document
22-07
5-09
6-09
6-09
26-09
26-09
10-10
17-10

Resum
Atorgament ajuts en matèria forestal L2
Departament d’Interior: tramesa document de síntesi Ventcat
CCRipollès: Dictamen Consell Alcaldes sobre repartiment despeses FEDER comarcal
Generalitat: disponibilitat de locals electorals
CCRipollès: acord de Ple sobre cobertura plaça interventor
ACA: tala arbres al riu Freser/ Montagut
Pròrroga ajust GFS 2016
DGAL: Proposta concessió ajuts per camins 2018 per import de 37.939,86 €

El Ple en queda assabentat.
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1
2

Data

Assumpte

6-09

Modificació conveni recollida de Gossos amb CCRipollès

19-09

Tramesa expedient al Contenciós i encàrrec
Contribucions especials Serrat de la Creu

defensa jurídica

a

Diputació:

El Ple en queda assabentat.
5. Ratificar el Decret d’Alcaldia de suport al Referèndum
Vist el Decret d’Alcaldia de 7/09/2017 que es transcriu següent:
“...”
Decret d’Alcaldia
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcalde de l’Ajuntament de Campelles en exercici de les atribucions de representació,
Manifesta:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de
2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
ordinària que se celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
Signatura
“...”
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Es proposa al Ple ratificar-ho en tots els seus termes.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6. Aprovació del Pressupost de 2018
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2018 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
A. Operacions corrents
1
2
3
4
5
B. Operacions de capital
6
7
8
9

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Total corrents
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers
Total ingressos

Despeses:
Capítols
A. Operacions corrents
1
2
3
4

Denominació
Remuneracions del personal
Compra de béns corrents i servei
Interessos
Transferències corrents
Total corrents

B. Operacions de capital
6
Inversions real
7
Transferències de capital
8
Variació d'actius financers
9
Variació de passius financers
Total despeses

Euros
112.304,50
1.000,00
26.000,00
104.000,00
30.675,00
273.979,50
0,00
87.939,86
0,00
0,00
361.919,36
Euros
132.751,24
113.256,18
307,32
25.604,62
271.919,36
90.000,00

361.919,36 €

Vista la plantilla de personal següent:
Plantilla de personal
1. Plantilla personal funcionari
I. Escala d'Administració General
-Administratiu/va
II. Escala d’Administració Especial. Subescala tècnica
-Tècnic municipal: Arquitecte tècnic
2. Plantilla de personal laboral
-Auxiliar administratiu/va
-Peó manteniment
-Personal neteja
Total plantilla personal

Nombre
Places

Nombre
Vacants

Grup

1

0

C1

1

1

A2

1
1
1
5

1
0
1
3

C2
AP
AP

Així mateix i vistes les bases d'execució del Pressupost,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2018 juntament 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 2018 en la forma detallada en l’Annex II.
3. 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.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7. Donar compte del Cost Efectiu dels Serveis de 2016
En data 20-10-2017 s’ha tramès al MINHAFP els Coste Efectiu dels serveis segons els
annexos de la ORDEN HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVIEMBRE següent:
-

Formulari
Formulari
Formulari
Formulari
Formulari
Formulari

ce1ace1bce2ace2bce3ace3b-

gestió dels serveis annex I
gestió de los serveis: annex II
costos efectius: serveis del annex II
costos efectius: serveis del annex II
unitats de referencia: serveis del annex II
unitats de referencia: serves de l’annex II

El Ple en queda assabentat.
8. Autoritzar expressament al Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió al Consorci
Servei Recaptació Cerdanya Ripollès, a compartir amb l’Agència Tributària de
Catalunya, les dades de la gestió i la recaptació dels tributs municipals de què disposi
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió plenària de data 20
de juny de 2017 ha aprovat el Conveni de col·laboració en matèria tributària entre
l’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal. Aquest conveni ha estat
dictaminat favorablement pel Consell d’Alcaldes en sessió celebrada en la mateixa
data.
Aquest conveni preveu la incorporació al Consell Comarcal de la finestreta única
tributària, per facilitar a la ciutadania el compliment dels tràmits tributaris, de
desplegar la cooperació en matèria de recaptació destinada a recaptar deutes un cop
iniciat el període executiu de cobrament, i d’intercanviar informació amb la finalitat de
detectar conductes d’incompliment de les obligacions fiscals.
Atès que la executivitat de l’acord d’aprovació d’aquest conveni -donat que el Consell
Comarcal del Ripollès i el Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès tenen les
dades de la gestió i la recaptació dels tributs municipals, per delegació de la totalitat
dels municipis de la comarca, resta supeditada a què els ajuntaments autoritzin el
Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió al Consorci Servei Recaptació Cerdanya
Ripollès, a compartir aquestes dades amb l’Agència Tributària de Catalunya.
Vist que aquest Ajuntament té delegades en el Consell Comarcal del Ripollès les
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de
dret públic, d’acord amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus annexos.
Vist que aquesta delegació s’estén al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, en tant que ens instrumental mitjançant el qual els Consells Comarcals de la
Cerdanya i el Ripollès exerceixen les competències delegades en matèria de gestió,
liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic.
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Per tot l’exposat, el Ple ACORDA:
1. Autoritzar el Consell Comarcal del Ripollès i, per extensió al Consorci Servei
Recaptació Cerdanya Ripollès, a compartir amb l’Agència Tributària de Catalunya, les
dades de la gestió i la recaptació dels tributs municipals de què disposi, en virtut de la
delegació de les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i
altres ingressos de dret públic, continguda en el “Conveni de delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals” i els seus annexos.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat.
9. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica que ha aconseguit recuperar el transport escolar del municipi, gràcies a
que s’ha empadronat una nena. Teníem 4 nens i feien falta 5 per tenir el Transport.
El que s’ha de tenir present és que si els usuaris no fan servir el servei, el perdrem.
Abans de passar a l’apartat de precs i preguntes l’alcalde proposa que es tracti per
urgència la proposta del FEDER comarcal que s’ha tractat a la correspondència oficial.
Previ acord unànime dels assistents es debat la proposta següent:
10. Proposta de repartiment entre els municipis de la part comuna del projecte
“Pla per a la promoció del turisme de natural al Ripollès, l’experiència dels
Pirineus més autèntics” subvencionat pel FEDER 2014-2020
Vista la proposta de repartiment de les despeses comunes del projecte “Pla per a la
promoció del turisme de natural al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”
subvencionat pel FEDER 2014-2020, que ens ha presentat el Consell Comarcal del
Ripollès;
Vist que per Campelles suposaria el pagament de 1.277,33€ pel 2017 i 1.573,06 € pels
exercicis de 2018 a 2020;
Vist que el municipi de Campelles no participa amb cap projecte subvencionat i no rep cap
subvenció ni ajut;
Vist que no queda clar quin efecte positiu pot tenir el projecte comarcal pel nostre
municipi;
Vist que l’Ajuntament no ha participat en la decisió dels criteris de repartiment de les
despeses comunes;
En exercici de les facultats que la Llei atorga al Ple de la corporació,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. No aprovar el repartiment per municipis i anualitats i, en conseqüència, no aprovar la
participació de l’Ajuntament de Campelles en l’actuació presentada pel Consell Comarcal
del Ripollès al Programa operatiu FEDER 2014-2020, que s’ha referenciat.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès
3. Facultar a Secretaria per a la tramesa telemàtica corresponent
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La proposta s’aprova per unanimitat.
11. Precs i preguntes.
El Sr. Cabana explica:
-

Que una senyora del Baell ha demanat sorra per omplir el seu terreny.
Que tenim pendent el tema de la claveguera del Sr. Jaume Relat.
Que s’ha de fer incís als propietaris que han de netejar els seus solars a carrer de les
Basses.
Que s’ha de fer la crema del brancat.
Que Telefònica ha d’arreglar un pal del C. de Dalt.

El Sr. Josep Dordas demana que FECSA també arregli dos postes de llum trencats desprès de
cal Maduixet.
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
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