AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
Acta de Ple
Núm. 1/17
Sessió ordinària
De 24 de febrer de 2017
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
Regidors/es:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències: CAP

A la Sala de Plens de l’Ajuntament , es reuneix el Ple
de la corporació a l’objecte de celebrar la sessió
Extraordinària, primera convocatòria, sota la
presidència del seu titular i l’assistència dels
regidors/es, 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).

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.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
accidental permanent per a la gestió diària de la corporació.
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Desestimació dels recursos de reposició contra l’aprovació definitiva de la imposició i
ordenació de C.E per la finançament de l’obra de pavimentació del Serrat de la Creu
Adjudicació de l’obra de pavimentació del Serrat de la Creu
Mocions d’altres Administracions i Entitats :
7.1. Moció sobre la dissolució del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes
7.2. Suport a la Moció de l’ajuntament de Ripoll sobre l’horari solar de primavera i estiu
7.3. Suport a la Moció del Consell Comarcal, sobre el banc d’ADN per les identificacions dels
desapareguts de la Guerra Civil
7.4. Suport a la Moció del Consell Comarcal sobre la pròrroga del pla de polítiques de gènere
del Ripollès
7.5. Suport a la Moció del Consell Comarcal, sobre la supervivència del tren i exigir la
racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3
Seguiment de la gestió municipal
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 7, d’1-12-2016
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
47

Factures:

Import (€)

342-344

2.431,54

48

353-356

26.880,42

49
50

357-358, 364, 367-371, 373-377
400-403, 405-407

14.737,64
569,23

El Ple en queda assabentat
3. Correspondència i despatx oficial
Data
document

Resum

02/01/2017
24/01/2017

Aigües Puigmal SL, Estudi justificatiu proposta de tarifes servei d’aigua potable.
CCR, Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural del Ripollès.

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data

Assumpte

14/12/2016

Cedir la sala de la planta baixa de l’ajuntament, per tal de portar-hi a terme
assajos del grup de música del Sr. Oriol Mestre i Llopart.
Llicència obres Hotel Terralta
Llicència obres Endesa Distribución Eléctrica
Taxa habitatge ús turístic
Taxa habitatge ús turístic
Contractació funcionari interí
Bonificació ITVM Cal Rabullet CB
Bonificació ITVM Antoni Tarruella
Aprovació expedient de generació de crèdits
Sol·licitud Comissió consultiva d’accés motoritzat al medi natural del Ripollès,
informe sobre el sistema aplicat pel nostre ajuntament

15/12/2016
15/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
10/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
31/01/2017
06/02/2017

El Ple en queda assabentat
5. Desestimació dels recursos de reposició contra l’aprovació definitiva de la imposició
i ordenació de CE per la finançament de l’obra de pavimentació del Serrat de la Creu
Atès que en data 30-09-2016, es va acordar provisionalment per part del Ple de la Corporació la
imposició i ordenació de contribucions especials per finançar la realització de l’obra municipal de
pavimentació del camí del Serrat de la Creu;
Atès que durant la informació pública es van presentar reclamacions per part dels interessats a
l’expedient que va ser resoltes per acord del Ple de 1-12-2016 i va elevar a definitiu l’acord
d’imposició i ordenació de Contribucions Especials;
Al·legació 1. En data 13-01-2017, NRE 16, el Sr. Juan Boronat Crespo i la Sra. Michele Monginet
Trapi van presentar recurs de reposició pel qual es ratifiquen a les al·legacions prèviament
formulades durant la informació pública i finalitzen demanant la reposició de l’actuació
administrativa i l’estimació de les al·legacions;
Al·legació 2. En data 13-01-2017 certificat a Correus, NRE 25 de 17-01-2017, la Sra. Beatriu
Llobet Sans va formular recurs de reposició pel qual ratifica les al·legacions prèviament
formulades durant la informació pública i finalitza demanant la reposició de l’actuació
administrativa i l’estimació de les al·legacions.
Al·legació 3. En data 31-01-2017 certificat a Correus, NRE 59 de 2-02-2017, el Sr. Roberto de
Dalmases Piñot presenta escrit amb informe valoratiu de les obres realitzades l’any 1995 per
urbanitzar la seva parcel·la.
Al·legació 4. En data En data 7-02-2017 certificat a Correus, NRE 74 de 8-02-2017, el Sr.
Roberto de Dalmases Piñot formula recurs de reposició pel qual diu:
-

Que no se li ha notificat la nova quota de contribució derivada de l’estimació de la seva
al·legació. En tot cas s’ha de calcular sobre una superfície de 1.985 m2. i 59,90 ml. de
façana.
Insisteix en les al·legacions al projecte prèviament formulades durant la informació pública
i finalitza demanant la reposició de l’actuació administrativa i l’estimació de les al·legacions.
Que no se li ha contestat el recurs de reposició presentat contra el Projecte aprovat.
Que els terrenys rústics també ha de contribuir a les Contribucions
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Considerant que els al·legants 1 i 2 no formulen cap nova argumentació diferent de la que van
efectuar al seu dia que va ser desestimades per acord de Ple de 2-12-2016. Consta a
l’expedient que els al·legant posteriorment a la presentació dels recursos, han acceptat
expressament i formalment l’acord d’ordenació i imposició de Contribucions Especials, la qual
cosa fa que el recurs de reposició quedi sense contingut.
Considerant pel que fa el al·legant 3:
-

Que a la reunió a l’Ajuntament de 10-01-2017 li va ser lliurada personalment la quota, al
igual que a la resta dels assistents, per import de 11.483,67 €, sobre una superfície de
1.985 m2. i 59,90 ml. de façana.
Que el mateix dia 10-01-2017 se li va notificar personalment l’acord del Ple d’1 de
desembre de 2016 amb la resposta al seus recursos de reposició contra el projecte i contra
les Contribucions Especials.
Que no es pot considerar que un terreny rústic, amb destí a l’ús de pastoreig ramader,
tingui una millora pel fet d’asfaltar el camí, per la qual cosa no se li pot repercutir
contribucions especials.
Que les obres d’urbanització bàsiques que va realitzar l’interessat fa vint o vint-i-cinc anys
per tal de poder edificar el seu habitatge, eren una càrrega que havia de suportar per
imperatiu legal i no li poden ser descomptades de la quota que li pertoca derivades de
l’actual projecte de primera pavimentació del camí del Serrat de la Creu.
Que les millores a la xarxa viària, carrer o camí, poden estar subjectes a Contribucions
Especial conforme la normativa vigent. En res afecta la qualificació de la via.
Que l’Ajuntament assumeix el 65% del cost de l’obra per la qual cosa no té raó l’interessat
quan diu que no s’ha valorat el benefici general front l’especial de l’obra.
Vist tot l'anterior, de conformitat als informes de Secretaria i del tècnic municipal, es considera
que l'expedient ha seguit la tramitació establerta a la Legislació aplicable i procedeix la
desestimació dels recursos de reposició plantejats;
Per tot això, de conformitat amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Desestimar els recursos de reposició en tots els seus termes pels motius que consten a la
part expositiva.
2. Notificar aquest acord als recurrents a l’efecte corresponent, amb advertiment dels recursos
que són de Llei.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per quatre vots a favor i una abstenció del Sr. Josep
Dordas del Grup Municipal de CIU.
6. Adjudicació de l’obra de pavimentació del Serrat de la Creu
Classificació d’empreses i requeriment de documentació
classificada.

a

l’empresa

millor

Atès que per Resolució d’Alcaldia de 25-01-2016 es va aprovar l'expedient de contractació,
mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació,
per a l'obra consistent en el projecte de Pavimentació del Serrat de la Creu, convocant la seva
licitació;
Vistes les ofertes presentades durant la licitació pública al BOP de Girona 24, de 3-02-2017,
segons detall següent:
Empresa
1. Germans Marty, SA
2. Excavacions Montserrat, SL
3. AMSA
4. Ripoll Oliveras, SL
5. Salvador Serra, SA
6. Argon Informàtica SA
7. Hidràulica Y Obras, SA

Preu
70.059,00 €
73.013,89 €
82.280,00 €
61.589,00 €
78.408,00 €
79.485,77 €
82.353,59 €

8. Construccions Icart, SA
9. Obres Febial, SL

80.707,00 €
77.899,80 €

El 17-02-2017 es va atorgar un termini de 5 dies d’audiència a l’empresa Ripoll Oliveras, SL
sobre la possible temeritat de l’oferta presentada. Dins del termini atorgat l’empresa va
presentar els informes que va considerar oportuns en defensa de la seva proposta;
En data 23-02-2017 el tècnic municipal ha emès informe sobre la valoració de l’oferta i les
al·legacions de l’empresa Ripoll Oliveras, SL en el qual considera que no queda justificada la
manca de temeritat de l’oferta presentada.
De conformitat a la Clàusula 15 és procedent la desestimació de l’oferta temerària i el
requeriment de documentació a l’empresa millor classificada conforme la Clàusula 13.
Examinada la documentació adjunta, i de conformitat amb el que estableix l'article 151 i en la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Desestimar les al·legacions presentades i declarar com a temerària l’oferta presentada per
Ripoll Oliveras, SL, i arxivar-la a l’expedient.
2. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta de la Mesa de
Contractació i els informes dels serveis tècnics de conformitat a l’ordre decreixent següent:
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
7a.
8a.

Germans Marty, SA
Excavacions Montserrat, SL
Obres Febial, SL
Salvador Serra, SA
Argon Informàtica SA
Construccions Icart, SA
AMSA
Hidràulica Y Obras, SA

3. Notificar y requerir a Germans Marty SA, licitador que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa, per tal que presenti en el termini de 5 dies naturals a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, de conformitat a la clàusula 13 del Plec regulador,
la documentació justificativa que no es trobi en poder de l’Ajuntament:
a.

Documentació justificativa del compliment dels requisits previs al fet que fa referència
l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en cas que no es
trobi en poder de l’Ajuntament o s’hagi modificat.
b. Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
c. Acreditació d'haver constituït la garantia definitiva del 5% del preu de la proposta
presentada.
4. Realitzats els tràmits anteriors, que por Secretaria s’emeti Informe-Proposta d’adjudicació.
5. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’adjudicació de l’obra,
en exercici de la delegació publicada al BOP de Girona 139, de 21-07-2015.
6. Notificat aquest acord als licitadors amb advertiment dels recursos pertinents
La proposta s’aprova per unanimitat.
7. Mocions d’altres Administracions i Entitats :
7.1. Moció sobre la dissolució del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes
Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.
Vist l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes de data 17
d’octubre de 2016, en el qual s’aprova la dissolució del Consorci esmentat així com la derogació
dels seus Estatuts i la liquidació amb efectes 31 de desembre de 2016.
Vist l’acord adoptat en Consell Plenari del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes de data 27 de
desembre de 2016 en que s’aprovà definitivament la dissolució del Consorci i la seva liquidació
amb efectes 31 de desembre de 2016.
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Atès que aquest consistori és membre de ple dret del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.
D’acord amb els Estatuts reguladors del Consorci.
Vist l’article 127 de la Llei 40/2015, de d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector públic.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Ratificar l’acord adoptat en sessió de Consell Plenari celebrada el dia 27 de desembre de
2016 sobre la dissolució definitiva i liquidació del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.
2. Encomanar a l’Ajuntament de Ribes de Freser el tràmit d’informació pública així com la resta
de tràmits necessaris per a la bona fi d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7.2. Suport a la Moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre l’horari solar de primavera i
estiu.
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre l’horari solar de primavera i estiu i la declaració
institucional de la Generalitat de Catalunya sobre la reforma horària
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport a la moció, adjunta, de l’Ajuntament de Ripoll en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal del Ripollès per a la
seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7.3. Suport a la Moció del Consell Comarcal del Ripollès, sobre el banc d’ADN per les
identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre creació del Banc d’ADN per a la
identificació dels desapareguts de la Guerra Civil espanyola;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Donar suport a la moció, adjunta, del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus termes.
2. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7.4. Suport a la Moció del Consell Comarcal del Ripollès sobre la pròrroga del Pla de
Polítiques de Gènere del Ripollès.
Vista la proposta del Consell Comarcal del Ripollès sobre la pròrroga del Pla de Polítiques de
Gènere del Ripollès;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Donar suport a la proposta, adjunta, del Consell Comarcal del Ripollès en tots els seus
termes.
2. Comunicar aquesta acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7.5. Suport a la Moció del Consell Comarcal del Ripollès, sobre la supervivència del
tren i exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3.
Vista la moció del col·lectiu “perquè no ens fotin el tren” per exigir la racionalització dels horaris
de la Línia R3, que ens ha tramés el Consell Comarcal del Ripollès;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Donar suport a la moció, adjunta, del col·lectiu “perquè no ens fotin el tren” en tots els seus
termes.
2. Comunicar aquesta acord al col·lectiu “perquè no ens fotin el tren” per a la seva deguda
constància i al Consell Comarcal del Ripollès.
La proposta s’aprova per unanimitat.
8. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica que es va demanar informe a la Comissió d’Acc és Motoritzat al Medi
Natural del Consell Comarcal del Ripollès sobre el sistema implantat a Campelles per
accedir als camins municipals.
A la darrera sessió de la Comissió van informar favorablement el nostre sistema.
L’Ajuntament té potestat per regular el trànsit de vehicles a motor pels camins veïnals del
municipi.
9. Precs i preguntes
El Sr. Rovira informa que hi ha una pal trencat a la tanca de can Ramon i una altra davant
l’Hotel.
El Sr. Josep Dordas demana:
L’import que ens han pagat per la fusta resultant de l’estassada
Que la cursa de la Batega el Bac finalment ens ha costat diners per fer les dutxes i
la Creu Roja.
Que a can Castell cal fer un mur
La Dolors Ruiz es compromet a fer saber l’import de la fusta .
L’alcalde respon que la cursa ens ha costat 2.157,88 € per l’obra de fer dutxes i la Creu
Roja 400 €. És una inversió molt minsa per una activitat tant i mportant pel poble com va
ser la Batega el Bac.
Pel que fa el mur, el tècnic municipal ja està al cas i va fer l’informe.
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.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz Muñoz

Joan Dordas Riu
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