AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE PLE
NÚM. 6/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2016
Inici: 18:00
Acabament: 19:30
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 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/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.
10.
11.

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
Aprovació Compte General 2015
Aprovació inicial Pressupost 20174
Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals pel 2017
Aprovació definitiva del projecte de pavimentació del camí Serrat de la Creu
Incoació i ordenació de l’expedient de Contribucions Especials del camí Serrat de la Creu
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 núm. 5 de 26 d’agost de 2016, ordinària
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 següents:
Núm. Relació
Exercici 2016
27
28
29
30
31
32

Factures:

Import (€)

155-159
160,16-173
180-198
203,210,212 i 2016
211,213-215, 217-220
225,227,229,232

2.001,99
13.265,25
70.766,81
1.206,45
713,03
1.085,71
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33
34
35
36

221-224,226,228,230,231
204-205
208-209
247,248,250,251,253,257,258,260267,272-275,277-279

644,14
62,80
61,03
12.859,90

El Ple en queda assabentat.
3. Correspondència i despatx oficial
Data
9/09
13/09
19/09
15/07
23/09

Resum
CCR: Arranjament de camins rurals
CCR: suspensió contractació recollida residus
Síndic de Greuges: queixa zones lliures de tabac
Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge, Convocatòria Línia
Manteniment PUOSC 2016-2017.
DDGI: Beenergi, programa per assistència a ajuntaments en matèria energètica

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

1
2

Data
29/07
13/09

Assumpte
Llicència de segregació MRR
Adhesió a la proposta del CCR per formigonar camins

El Ple en queda assabentat.
5. Aprovació Compte General 2015
Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2015,
juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació vigent;
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció emesos sobre l’esmentat Compte, i el Dictamen
a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 30-06-2016;
Atès que el compte general va ser exposat al públic mitjançant anunci publicat en BOPG núm.
132 de data 12 de juliol de 2016 perquè poguessin presentar-se reclamacions, objeccions o
observacions, i que no s’han presentat, segons consta en el certificat de Secretaria de data
14/07/2016;
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local,
Atesa la Resolució de 24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració
entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del
retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals signat el 3 de desembre de
2014;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l’any 2015 en la
forma en què ha estat presentat i retut.
2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2015 i la documentació a
què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/4041, de 23 de novembre de
2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, en el
format establert per l’Acord del Ple de la Sindicatura de 8 de maig de 2014 (DOGC núm. 6382,
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de 24 de maig), relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre el
Compte General a la Sindicatura de Comptes per mitjans telemàtics.
3. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2015 al
Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprovà el TRLHL, en el marc del conveni de col·laboració entre el Tribunal
de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del retiment telemàtic
dels comptes generals de les entitats locals, pel qual acordaren considerar retuts els comptes
del seu àmbit comú competencial presentats davant de qualsevulla d’elles de conformitat amb
els acords mitjançant els quals es regula el format del Compte general de les entitats locals en
suport informàtic.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6. Aprovació inicial Pressupost 2017
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2017 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
capital
6
7
8
9

Denominació

Euros

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

94.083,00
2.400,00
44.312,00
110.800,00
39.675,00

de
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers

0,00
0.00
0,00
0,00

Total ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DESPESES
Capítols
A. Operacions corrents
1
2
3
4

291.170,00 €

Denominació

Euros

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

124.347,00
111.772,03
300,12
24.850,85

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

30.000,00

Total despeses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291.270,00 €

Vista la plantilla de personal següent:
Plantilla de personal

1. Plantilla personal funcionari
I. Escala d'Administració General
-Administratiu/va

Nombre
Places

Nombre
Vacants

Grup

1

0

C1
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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

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:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2017 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 2017 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. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals pel 2017
Atès que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 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;
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Atès que 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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
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Hisendes Locals; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics;
els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és
el ple de la Corporació, i a partir de l’entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per la modernització del govern local, l’acord d’aprovació s’haurà d’adoptar per
majoria simple.
Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de la part
econòmica de les Ordenances fiscals que consten a l’expedient.
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 2017 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 definitiva del projecte de pavimentació del camí Serrat de la Creu
Vist el projecte d’obra ordinària redactat pels Serveis Tècnics Municipals titulat “pavimentació
del camí del Serrat de la Creu” aprovat pel Ple de 26-02-2016;
Vista la informació pública de trenta dies del 10 de març al 15 d’abril de 2016 segons anunci
del BOP de Girona núm. 47, de 9 de març de 2016;
Atès que s’han presentat dues al·legacions al projecte:
Al·legació 1: Roberto de Dalmases Piñot i Joan Boronat Crespo
No estan d’acord amb l’execució del projecte en general
Al·legació 2. Juan Boronat Crespo, Beatriu Llobet Sans, Michelle Monginet Trapi, Pere Perarnau
Sabés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’estat actual no s’ajusta a la realitat: es tracta d’un carrer urbanitzat i no pas un camí
Erosió del camí provocat per l’ús ordinari no pas per la pluja
No es justifica el canvi de l’enllumenat
Evacuació de pluvials innecessari
Pressupost sembla alt respecte l’ITEC
S’ha d’aclarir la forma de finançament del projecte

Tenint en compte que l’al·legació primera és una declaració de principis que no afecta el
contingut del projecte, s’ha de desestimar íntegrament.
Tenint en compte que pel que fa l’al·legació segona s’ha de desestimar pels motius correlatius
següents:
1. L’Estat actual que recull el projecte s’ajusta a la realitat
2. L’erosió del camí és deguda a la pluja i a l’ús ordinari del camí
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3. El canvi d’ubicació de l’enllumenat queda justificat clarament al projecte:
Es col·locaran cinc lluminàries (tres d'elles ja són existents a la zona) necessàries per donar
una correcta il·luminació al camí. Els punts de llum existents caldrà desplaçar-los a fi de
situar-les a la zona on la topografia no és tan accentuada, ja que l'existència de roca en el
terreny en dificulta la instal·lació. Les dues que es posaran noves seran iguals a les
existents.
4. L’evacuació de pluvials és necessària per evitar erosió i esllavissades
5. El pressupost del projecte està calculat amb preus ITEC
6. El finançament del projecte no forma part del document tècnic en si.
De conformitat amb els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
en relació amb els articles 36 i següents del ROAS;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Desestimar les al·legacions presentades al projecte pels motius que consten a la part
expositiva.
2. Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària per a la “pavimentació del camí del Serrat
de la Creu”.
3. Publicar l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la
corporació, Seu Electrònica i fer-ne difusió als llocs de pública concurrència de la població.
4. Notificar aquest acord als interessats que han presentat al·legacions per a la seva constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.
9. Incoació i ordenació de l’expedient de Contribucions Especials del camí Serrat de la
Creu
Vist el projecte d’obra ordinària redactat pels Serveis Tècnics Municipals titulat “pavimentació
del camí del Serrat de la Creu” aprovat pel Ple de 26-02-2016 i la informació pública de
trenta dies del 10 de març al 15 d’abril de 2016 segons anunci del BOP de Girona núm. 47, de
9 de març de 2016, així com l’aprovació definitiva al Ple de 30-09-2016;
Incoat l’expedient per part d’aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de contribucions
especials de l’obra de pavimentació del Serrat de la Creu, i vistos els informes emesos pel
Servei Tècnic Municipal, per la Intervenció, i pel Secretari d’aquesta Corporació,
En exercici de les facultats del Ple segons l’article 22.2.e) 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. La imposició de contribucions especials per al finançament de l’execució de l’obra de
pavimentació del camí del Serrat de la Creu, el fet imposable de la qual està constituït per
l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra.
2. Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d’acord amb el següent:
— El cost previst de l’obra es fixa en 93.133,20 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en
58.133,20 euros.
— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 52.319,88 euros, equivalent al 90% del
cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
— Aplicar conjuntament com a mòdul/s de repartiment/s:
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1. Metres lineals de façana de l’immoble: 60%.
2. Superfície: 40%.
3. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l’obra i establir
la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a l’expedient com a
Annexos I i II.
4. Exposar i publicar l’acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en Associació
administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del TRLHL.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica que va tenir una reunió amb l’alcalde de Planoles i president de l’ADF
sobre l’autorització de pas pels veïns de Planoles pel camí del Coll de l’Erola a Prat de Jou.
Van quedar que l’Ajuntament de Campelles podia donar l’autorització als veïns que
acreditin l’empadronament a Planoles.
11. Precs i preguntes
El Sr. Josep Dordas explica i demana respecte el nucli del Baell:
-

Que no considera necessària la senyalització dels carrers: és un tret diferencial del
Baell que cada casa tingui el seu nom propi i no li cal número ni nom de carrer.
L’alcalde es mosta d’acord amb aquesta opinió.
Proposa que es torna a posar en servei el safareig/abeurador.
L’alcalde respon que estudiaran la forma de posar-ho en servei perquè “dona molta
vida”.
-

Hem de tornar a demanar a la Diputació de Girona la limitació a 30 Km/hora a tram
urbà del poble del Baell.
L’alcalde respon que es demanarà a Diputació
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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