AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 11/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2015
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM)
Regidors/es:
Sr. Ramon Cutrina i 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 d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de
Campelles, 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/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.
També assisteix la Sra. Dolors Ruiz Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com
a secretària accidental permanent per a la gestió diària de la corporació i l’auxiliar
administrativa municipal Sra. Elia Carreiras.
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 les actes de les sessions anteriors
Donar compte de les relacions de factures aprovades
Correspondència
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació del pla d’acció per l’energia sostenible del municipi de Campelles
Aprovació inicial del pressupost de 2016
Aprovació inicial de la modificació d’ordenances per 2016
Aprovació de les indemnitzacions per assistències dels regidors
Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’estat d’execució del pressupost de 2015,
tercer trimestre
10. Aprovació d’un conveni de servitud de clavegueram per causa urbanística
11. Assumptes urgents:
Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N
12. 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 les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les actes següents:
Núm. 9, de la sessió ordinària del 28-08-2015
Núm. 10, de la sessió extraordinària del dia 1 de setembre de 2015
2. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte de la relació de factures aprovades de la 29 a la 34 següents:
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Núm. Relació
Exercici 2015
29
30
31
32
33
34

Factures:

Import (€)

205-206
208, 212, 217-224
276-283
284-287
272-275
288-299

108,00
7.810,90
587,11
1.186,18
1.103,85
1.669,27

El Ple en queda assabentat

3. Correspondència
Es dona compte de la correspondència més rellevant rebuda a l’Ajuntament des de la darrera
sessió:
Data
document
9-09
5-10
5-10
7-10
8-10
8-10

Resum
ACM: tramesa moció suport a refugiats
CC Ripollès: nomenament membres Comissió Accés Medi Natural
CC Ripollès: modificació Reglament Consell d’alcaldes
CC Ripollès: tramesa moció suport a refugiats
CC Ripollès: tramesa estudi costos escombraries 2016
ACM: tramesa moció suport a imputats pel 9N

El Ple en queda assabentat

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data

02/09/2015
09/09/2015
25/09/2015
08/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
08/10/2015

Assumpte

Adjudicació subhasta 2015
Contractació de la Sra. Èlia Carreira
Adhesió a la proposta de tarifa plana de la SGAE
Llicència d’obres Antoni Tarruella
Llicència d’obres Rafael Valls
Llicència d’obres David Jou
Llicència d’obres Manel Palau
Llicència connexió clavegueram Sergi Bosch i Vanessa Freixas
Llicència d’obres Esteve Canal

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació del pla d’acció per l’energia sostenible del municipi de Campelles
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària de data 25 de gener de 2012 es
va acordar aprovar l’adhesió al “Pactes d’Alcaldes” i en conseqüència aquest ajuntament va fer
seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i va adoptar el compromís de reduir les
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per a 2020 mitjançant la creació de plans
d’acció a favor de les fonts d’energies renovables;
Atès que en el mateix acord aquest ajuntament es comprometia a l’elaboració d’un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible, el qual haurà de respondre a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i en el que s’haurà d’incloure una estimació
de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius planejats;
Vist que el Pacte d’Alcaldes és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la Comissió
Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita
contra el canvi climàtic;
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Atès que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses compromet als municipis adherits a aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant
actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables.
Atès que els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès han redactat el PAES i l’han lliurat
a l’Ajuntament;
Vist que el PAES de Campelles té 7 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un
estalvi d’emissions de CO2 del 37,85 %:
1. Reduir un 91 % les emissions generades en els edificis i equipaments/instal·lacions
municipals i enllumenat públic a través de petites accions i la instal·lació d’una caldera de
biomassa en l’edifici de l’ajuntament. Aquest percentatge de reducció és tant elevat degut a
que en el factor d’emissió d’electricitat del municipi s’aplica un valor de referència igual a
zero per a la redacció d’aquest document.
2. Reduir un 48,30 % les emissions generades per la flota municipal a través de disminuir la
freqüència de recollides de residus.
3. Incrementar la producció d’energia d’origen renovable al municipi en 476,03 MWh/any
4. Disminuir un 92 % les emissions associades al sector terciari mitjançant la instal·lació de
calderes de biomassa i la realització d’estudis energètics amb analitzadors de xarxes i /o
climatització i ACS. Aquest percentatge de reducció és tant elevat degut a que en el factor
d’emissió d’electricitat del municipi s’aplica un valor de referència igual a zero per a la
redacció d’aquest document.
5. Disminuir un 10,85 % les emissions associades als edificis residencials a través de potenciar
la instal·lació d’energia geotèrmica, la renovació d’electrodomèstics per altres de classe
més eficient i indicant la qualificació energètica dels habitatges.
6. Reduir un 12,50 % les emissions derivades del transport privat i comercial a través de la
renovació del parc automobilístic privat per vehicles amb menys emissions de CO2.
7. Reduir un 29,74 % les emissions derivades de la gestió dels residus municipals.
Vist que en data 19-10-2015 el Consell Comarcal ens ha lliurat el PAES definitiu degudament
validat per la Diputació de Girona;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Campelles (PAES), redactat pel Consell
Comarcal del Ripollès i validat per la Diputació de Girona.
2. Notificar-ho a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància.
3. Publicar-ho a l’eTAULER i a la Web municipal per a general coneixement

La proposta s’aprova per unanimitat

6. Aprovació inicial del pressupost de 2016
Es deixa sobre la taula per unanimitat.

7. Aprovació inicial de la modificació d’ordenances per 2016
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les
Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local;
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de
l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la
imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les ordenances
fiscals que seguidament es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 2: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Es proposa afegir un apartat 3 a l’article 8, Liquidació següent:
3. En el cas que, per les obres majors, no es disposi de pressupost visat pel Col·legi Oficial
corresponent, i que, per les obres menors, no es disposi de la memòria valorada o projecte, la
base imposable serà determinada pels tècnics municipals, d’acord amb els càlculs proposats a la
guia per obtenció del preu d’execució material (PEM) del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya.
En cas que l’import proposat al projecte sigui inferior al PEM s’aplicarà la guia del Col·legi.
Ordenança fiscal núm. 3: Reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es proposa aplicar el coeficient 1,4 sobre els valors de la taula base
Ordenança fiscal núm. 4: Reguladora de l’ impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Es proposa modificar els percentatges previstos a l’article 9 següents:
a) 3,5 %
b) 3,2 %
c) 3 %
d) 2,7 %
També es proposa modificar al 30% al gravamen previst a l’article 15 per tots els trams.
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Ordenança fiscal núm. 10: Reguladora de la taxa del cementiri
Es proposa establir una taxa de manteniment anual de 10 € per fer front a les despeses
ordinàries.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el
text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
3. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a
l’aprovació i/o modificació de l’ordenança/ces fiscal/s per a l’exercici 2016 i següents, així com
el text íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
La proposta s’aprova per unanimitat

8. Aprovació de les indemnitzacions per assistències dels regidors
De conformitat a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar les indemnitzacions als regidors per raó d’assistència següents:
-

Assistències al Ple: 50 €/ple, amb un màxim de 6 plens l’any.
Assistències a les reunions de l’equip de govern municipal: 50 €/mes.

Aquestes indemnitzacions regulades seran incompatibles amb la compensació per qualsevulla
altra despesa originada pel mateix concepte.
2. Notificar-ho a Intervenció i Tresoreria a l’efecte corresponent
La proposta s’aprova per unanimitat

9. Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’estat d’execució del pressupost de
2015, tercer trimestre.
Es fa saber que abans del 30 d’octubre s’ha tramés la informació sobre l’estat d’execució
trimestral (juliol-agost-setembre) del pressupost de 2015 al MINHAP.
El Ple en queda assabentat

10. Aprovació d’un conveni de servitud de clavegueram per causa urbanística
Vista la minuta del conveni a signar amb la Sra. Vanesa Freixas Perea i el Sr. Sergi Bosch
Ciruela, per a la constitució d’una servitud urbanística de clavegueram sobre la parcel·la
d’equipament municipal del Serrat de la Creu;
Vist l’informe favorable del tècnic municipal i de Secretaria;
Vist que aquesta servitud no suposa cap perjudici per l’interès públic municipal i és la
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conseqüència de la competència de l’Ajuntament en matèria d’evacuació d’aigües residuals;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la minuta de conveni a signar amb els senyors Vanesa Freixas Perea i Sergi Bosch
Ciruela.
2. Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la
signatura del conveni.
3. Arxivar còpia del conveni al registre corresponent, amb còpia pel tècnic municipal.
La proposta s’aprova per unanimitat

10. Assumptes urgents
Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb
motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes
en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han
rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar el dia 13
d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es commemora el 75è
aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense
precedents a l’Europa del segle XXI.
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb el
mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb l’Associació de
Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos
corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes de
suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la independència
judicial".
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Campelles l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos
democràtics.
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta a un
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conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces i
tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de coaccionar el
lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes sobre els objectius i
els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels passats
dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al President de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat

12. Precs i preguntes
El Sr. Cutrina recorda que tenim pendent la limitació de velocitat al Baell a 30 Km/h. L’Alcalde
diu que la carretera és de la Diputació i s’ha de demanar que al nucli urbà es redueixi la
velocitat.
El Sr. Cutrina no és correcte és el Sr. Cabanas diu que s’ha de comprar roba de treball per
l’agutzil.
L’alcalde respon que és una obligació de l’Ajuntament i que s’ha de fer.
El Sr. Josep Dordas explica:
-

Que va trobar al delegat del govern Sr. Casadesús i van parlar de les millores a la
carretera del Baell. Ja les hem demanat tres cops. Van quedar que trucaria l’alcalde.

-

El CEINR li ha demanat que els acompanyi a la zona de la carretera de
Demana a l’alcalde si ho ha de fer o no.
L’alcalde respon que si.

-

El van trucar de l’ADF de la Vall de Ribes com a membre. Els va dir que hi havia un nou
representant, el regidor Sr. Simon Rovira.

can Gorra.

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 i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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