AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE PLE
NÚM. 7/16
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 1 DE DESEMBRE 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 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.
Assisteixen el Sr. Esteve Roca Teixidor, interventor de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis del XALOC (Diputació de Girona) i 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 Extraordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

del dia:
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 de la modificació d’ordenances Fiscals per 2017
Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de l’obra municipal de pavimentació del Serrat de la Creu
7. Desestimació del recurs potestatiu de reposició contra l'aprovació definitiva del projecte
de pavimentació del camí del Serrat de la Creu
8. Seguiment de la gestió municipal

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. 6, de 30 de setembre de 2016.
2. Donar compte de la relació de factures aprovades
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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
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Factures:

Import (€)

245-246, 270-271
306-307
233-234, 238-239, 241-244
235-237, 240
252, 254, 256, 259
295, 299-300, 305
294, 296-298, 301-304, 329, 336
280-281, 284, 286-288, 290-293
311-312, 314, 328
276, 308, 315-320, 322-327, 330-333

132,92
60,82
673,17
1.130,68
1.687,05
1.204,44
1.275,51
3.167,87
39.390,34
12.847,82

El Ple en queda assabentat
3. Correspondència i despatx oficial
Data
document
28/09/2016
06/10/2016
23/11/2016
25/11/2016

Resum
Diputació de Girona, Resolució subvenció Pla d’Acció 2016
Advocacia de l’estat a Girona, Sentència recurs 430/2015
CCR, Estudi Costos RSU 2017
Gerència Territorial del Cadastre, Ordre HAP/1553/2016

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

Data

Assumpte

21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
19/10/2016
25/10/2016
25/10/2016

Taxa alta habitatge ús turístic. Joan Condins. Expedient 103/2016
Taxa alta habitatge ús turístic. Juan Domingo. Expedient 3/2015
Taxa alta habitatge ús turístic. Beatriu Llobet. Expedient 110/2016
Taxa alta habitatge ús turístic. Núria Celma. Expedient 160/2016
Taxa alta habitatge ús turístic. Fun Planet. Expedient 84/2015
Taxa alta habitatge ús turístic. Mª Àngels Riu. Expedient 154/2016
Llicència d’obres. Expedient 167/2016 Marià Rull.
Aprovació expedient de generació de crèdit.
Llicència d’obres. Expedient 171/2016 Rosa Cuenca
Llicència d’obres. Expedient 178/2016 Rosa Cuenca

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la modificació d’ordenances Fiscals per 2017

Tel i fax 972 727 273 – NIF P1704100E - Pl. Ajuntament, 2 - 17534 Campelles
ajuntament@campelles.cat www.campelles.cat

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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.
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, perquè 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.
Vistos l’informe tècnic-econòmic 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 de l’ACORD següent :
1. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents
A) Ordenança Fiscal núm. 10. Taxa del cementiri municipal
Article 5. Quota tributària
Apartat 4: Concessió inicial de drets funeraris de columbaris per un termini de 50 anys:
a) Preus:
1r., 2n. i 3r. pis:
350€
4t. pis :
300€
b) Pròrroga de la concessió per un termini de 25 anys: 100 €
4.1 Canvi de titularitat :
4.2 Lliurament de títol i còpies:

15 €
5€

B) Ordenança fiscal número 16. Taxa pel subministrament d’aigua

-Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifes:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa única
Entre d’altres: Domèstiques, fuites, industrials, comercials, professionals, ramaderes, agrícoles:
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1r. tram: (0-60 m3.)
2n. tram: (61-120 m3.)
3r. tram:( > 120 m3.)

0,20 €/m3
0,30 €/m3
0,45 €/m3

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.
L’interventor Sr. Roca explica la proposta:
Per tal de regularitzar la situació del Serveis de l’Aigua aprovem unes tarifes que suposen
mantenir el preu que es paga actualment a partir de 2017.
Com que anem un any endarrerits, el passat mes d’octubre de 2016 es va cobrar el consum
2015. El febrer de 2017 cobrarem el rebut del consum de tot el 2016.
A partir de l’exercici de 2017, les noves tarifes que aprovarem avui s’aplicaran semestralment:
Al setembre-octubre de 2017 cobrarem el primer semestre 2017 i el febrer de 2018 cobrarem el
segon semestre de 2017.
L’alcalde explica el motiu d’aquestes tarifes és que l’ACA ens ha fer arribar una liquidació
complementària dels darrers tres anys, tal i com vam explicar a la reunió de la setmana
passada. Hem de pagar més de 15.000 € afegits que per l’Ajuntament suposa un cop molt fort.
Això ens obliga a estudiar la manera de prestar millor el Servei d’Aigua i no podem continuar
cobrant el mínim: cadascú ha de pagar per l’aigua que gasti. No té cap sentit que l’Hotel del
Baell pagui el mateix que un domicili particular, per posar un exemple.
Per tot això fa constar la conveniència de gestionar més professionalment el servei municipal
l’aigua. A aquest efecte demanarem propostes a empreses del sector abans de prendre cap
decisió sobre la concessió del servei de l’aigua.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de l’obra municipal de pavimentació del Serrat de la Creu
Antecedents de fet
I. 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.
II. En data 17-10-2016, es va exposar i publicar l’acord provisional íntegre al tauler d’anuncis
de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província 198, de 17-10-2016, durant trenta dies.
III. Es van presentar reclamacions per part dels interessats a l’expedient i, en data 1-12-2016,
es va emetre certificat de Secretaria sobre les al·legacions presentades, que van ser informades
el mateix dia.

Tel i fax 972 727 273 – NIF P1704100E - Pl. Ajuntament, 2 - 17534 Campelles
ajuntament@campelles.cat www.campelles.cat

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Legislació aplicable
La Legislació aplicable és la següent:
— Les articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març.
— Les articles 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
— Les articles 2.2, 28, 35.4 i 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
— L´article 82.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Ordenança general de Contribucions Especials de l’Ajuntament de Campelles
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 seva
aprovació pel Ple, de conformitat amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Resoldre les al·legacions presentades de la forma següent:
AL·LEGACIÓ 1: N. de registre d’entrada: 607. Sr. Roberto de Dalmases Piñot
1. L’Ajuntament pretén urbanitzar la zona Oest a costa dels propietaris que al seu dia ja van
contribuir.
2. Al seu dia quan va edificar va suportar la càrrega d’urbanitzar.
3. Es vol pavimentar el camí del Serrat de la Creu. Que el principal beneficiari és l’Ajuntament i
el poble de Campelles pel servei de residus.
4. Que el punt de recollida de residus de l’Ajuntament ha afectat la zona.
5. Que les obres beneficien l’Ajuntament i el poble de Campelles
6. Que el cost de les obres no està clar: 85.606,64 € ó 93.133,20 €
RESPOSTA:
El projecte d’obres de pavimentació del camí Serrat de la Creu suposa un benefici especial per
les finques afectades que es beneficiaran i veuran augmentat el seu valor en passar d’un accés
rodat de terra a un de pavimentat amb sistema d’evacuació d’aigües pluvials. Això suposarà una
millora qualitativa de la urbanització del sector.
Tal i com va informar el tècnic municipal: la urbanització actual és incompleta i els terrenys
veïns no tenen la condició de solar, per tant les edificacions existents estan en una situació
irregular tot i que disposen dels serveis d'aigua, BT, telecomunicacions i clavegueram. El TRLLU
i el RLLU deixen molt clar que el carrer ha de disposar d'enllumenat públic i estar íntegrament
pavimentat, inclosa la zona de pas de vianants.
L'article 42 del TRLLU assenyala que és deure dels propietaris o propietàries de sòl urbà
consolidat, acabar o completar a llur càrrec la urbanització necessària perquè els terrenys
assoleixin la condició de solar.
Les càrregues d’urbanització que van assumir els propietaris que van edificar al seu dia no
impedeixen a l’Ajuntament l’acabament de la urbanització del sector.
Certament les obres beneficiaran el poble de Campelles, però és innegable el benefici especial
per les finques veïnes del camí del Serrat de la Creu que veuran incrementat el seu valor.
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L’Ajuntament participa com a propietari i com Administració Pública i assumeix 55.358,53 €
d’un projecte de 93.133,20 €, que suposa el 59,44 % del cost de l’obra. En conseqüència el cost
que es reparteix entre la resta de veïns és del 40,56 % del total projecte.
L’Ajuntament considera que, amb aquests percentatges, és just i proporcionat el repartiment de
la despesa d’execució del projecte entre el benefici especial i el benefici general afectats.
L’al·legació s’ha de desestimar.
AL·LEGACIÓ 2: N. de registre d’entrada: 608. Sr. Roberto de Dalmases Piñot
1. Inexistència de la finca 17041A001002150001XJ
2. Que la finca de l’interessat és objecte d’altres al·legacions
RESPOSTA:
Efectivament, des de l’aprovació provisional la finca dels al·legants al Cadastre s’ha reduït a una
sola finca i ha desaparegut la referència cadastral citada 17041A001002150001XJ.
L’al·legació s’ha d’estimar.
AL·LEGACIÓ 3: N. de registre d’entrada: 609. Sr. Roberto de Dalmases Piñot
1. Inexistència de la finca 17041A001002150001XJ
2. Que la finca de l’interessat és objecte d’altres al·legacions
RESPOSTA:
Aquesta al·legació és repetició de l’anterior NRE 608
Efectivament, des de l’aprovació provisional la finca dels al·legants al Cadastre s’ha reduït a una
sola finca i ha desaparegut la referència cadastral citada 17041A001002150001XJ.
L’al·legació s’ha d’estimar.
AL·LEGACIÓ 4: N. de registre d’entrada: 626. Sr/es. Beatriu Llobet Sans, Juan Boronat Crespo
i Michele Monginet Trapi
1. Antecedents necessaris: contaminació d’actes
2. Inadequada relació de subjectes passius:
2.1. Finca de l’Ajuntament afectada parcialment
2.2. Incorrecta relació d’afectats
2.3. Incorrecta determinació del percentatges de participació
RESPOSTA:
1. Els antecedents citats són correctes però no pas les conseqüències que s’esmenten.
2. En contra del que s’al·lega la relació de subjectes passius és la correcta.
La pretensió de que la pavimentació del camí afecti finques rústegues no és encertada pel fet
que no suposa un benefici especial a considerar respecte finques que no tenen cap edificabilitat i
que no requereixen cap urbanització per a la seva funcionalitat agrària o ramadera. Cap benefici
ni increment de valor suposa per una finca rústega (ni edificada, ni habitada) l’execució del
projecte d’obra objecte de Contribucions Especials.
Tampoc és encertada la pretensió de que una mateixa finca (de l’Ajuntament) quedi només
parcialment afectada per la millora del camí del Serrat de la Creu pel fet que l’Ajuntament té
instal·lats compactadors d’escombraries en benefici de tota la població:
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El projecte d’obres de pavimentació del camí Serrat de la Creu suposa un benefici especial per
les finques afectades que es beneficiaran i veuran augmentat el seu valor en passar d’un accés
rodat de terra a un de pavimentat amb sistema d’evacuació d’aigües pluvials. Això suposarà una
millora qualitativa de la urbanització del sector.
Certament les obres beneficiaran el poble de Campelles, però és innegable el benefici especial
per les finques veïnes del camí del Serrat de la Creu.
L’Ajuntament participa com a propietari i com Administració Pública i assumeix 55.358,53 €
d’un projecte de 93.133,20 €, que suposa el 59,44 % del cost de l’obra. En conseqüència el cost
que es reparteix entre la resta de veïns és del 40,56 % del total projecte.
L’Ajuntament considera que, amb aquests percentatges, és just i proporcionat el repartiment de
la despesa d’execució del projecte entre el benefici especial i el benefici general afectats.
Pel que fa la inclusió de la finca cadastral 17041A001002150001XJ, avui dia inexistent per
canvis recents al Cadastre, al seu dia existia i era vàlida. Al dia d’avui ha desaparegut i
procedirà la rectificació corresponent amb l’al·legació corresponent formulada per l’interessat Sr.
Dalmases.
El mateix val a dir de les superfícies i façanes que han patit modificacions amb ocasió del
procediment de regularització cadastral aplicat municipi.
Totes aquestes variacions no afecten substancialment l’acord d’ordenació i imposició i queden
subsanats amb l’estimació de les al·legacions amb ocasió de l’aprovació definitiva.
S’estima parcialment l’al·legació presentada pel que fa les magnituds que consten al Cadastre i
es desestima pel que fa la resta.
Segona. Aprovar la modificació de l’acord d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de
contribucions especials per al finançament de l l’obra municipal de pavimentació 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, sobre la base de l’estimació parcial de les
al·legacions i que quedaran establerts en la base imposable de les contribucions tal i com
segueix:
1. 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.
2. La quantitat a repartir entre els beneficiaris és de 52.319,88 euros, equivalent al 90% del
cost suportat per l’Ajuntament. 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.
3. Aplicar conjuntament com a mòdul/s de repartiment/s:
a) Metres lineals de façana de l’immoble: 60%.
b) Superfície cadastral: 40%.
4. Aprovar definitivament 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.
5. Liquidar a efecte de pagament avançat el 50% de la quota tributària en el moment de
signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra i l’altra 50% quan s’hagi aprovat el
certificat de liquidació de les obres
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En cas d’existir baixa s’aplicarà amb la darrera quota de la liquidació aprovada.
Els interessats poden demanar raonadament altres períodes de fraccionament de les quotes
amb el límit de 12 mensualitats. Serà l’Alcaldia qui, previ estudi de la sol·licitud, podrà aprovar
el fraccionament.
6. Advertir que aquesta quantitat es fixa amb caràcter de previsió i s’haurà d’ajustar conforme
el cost real de les obres, conforme l’article 31.3 LHL
7. En tot allò que no estigui regulat s’aplicarà l’ordenança general de contribucions especials de
l’Ajuntament de Campelles.
8. Publicar aquest acord definitiu de la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de l’obra municipal de pavimentació del Serrat de la Creu l’acord al Butlletí Oficial
de la Província de Girona
9. Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l’obra la quota que resulta de la
contribució aprovada, contra les que podran interposar recurs de reposició davant el Ple de la
corporació en el termini d’un mes i que podrà afectar la procedència de les contribucions, el
percentatge del cost suportat pels beneficiaris o les quotes assignades.
10. Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari l’alcalde per l’execució d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Desestimació del recurs potestatiu de reposició contra l'aprovació definitiva del
projecte de pavimentació del camí del Serrat de la Creu
Vist el recurs potestatiu de reposició presentat per la Sra. Beatriu Llobet Sans, Sr. Juan
Boronat Crespo i Sra. Michele Monginet Trapi, contra l’acord de Ple de 30-09-2016 d’aprovació
definitiva del projecte de pavimentació del camí del Serrat de la Creu;
Atès que el recurs es basa en les al·legacions següents:
1.
2.

Antecedents necessaris sobre tràmits previs.
Projecte d’obra:
2.1. Ratifiquen al·legacions prèvies
2.2. Manca de justificació del contingut del projecte
3. S’ha de reformular el projecte d’obra d’acord amb les al·legacions
Vist que pel que fa els antecedents s’estimen correctes però no pas les conseqüències que
al·leguen.
Vist que pel que fa la segona al·legació:
El projecte aprovat suposa la primera pavimentació del camí del Serrat de la Creu i la evacuació
d’aigües pluvials i suposa una mínima intervenció sobre els serveis existents, tal i com va fer
constar el tècnic municipal al seu informe:
“...”
La urbanització actual és incompleta i els terrenys no tenen la condició de solar, per tan les
edificacions existents estan en una situació irregular tot i que disposen dels serveis d'aigua, BT,
telecomunicacions i clavegueram.
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El TRLLU i el RLLU deixen molt clar que el carrer ha de disposar d'enllumenat públic i estar
íntegrament pavimentat, inclosa la zona de pas de vianants.
L'article 42 del TRLLU assenyala que és deure dels propietaris o propietàries de sòl urbà
consolidat, acabar o completar a llur càrrec la urbanització necessària perquè els terrenys
assoleixin la condició de solar.
En les fotografies es pot comprovar la manca d'enllumenat públic, paviment, xarxa de recollida
d'aigües pluvials i voreres. Les edificacions de la zona no hi apareixen perquè tal com s'ha
comentat abans, no formen part de l'obra.
2 - Erosió del camí:
Tal com s'ha dit, és obligació dels propietaris completar la urbanització perquè els seus terrenys
tinguin condició de solar. Independentment dels motius que provoquen l'erosió del terreny i e
l'aigua, la zona no compleix les condicions exigides per la normativa vigent
3 - Instal·lació elèctrica:
Tot i que no es tracta d'instal·lació elèctrica sinó d'enllumenat públic, el projecte contempla
canviar de costat les lluminàries existents i col·locar-les totes al costat est del carrer per
diversos motius:
- A la part final del costat oest del carrer aflora la roca, fet que dificulta i encareix molt
l'excavació de rases per passos de serveis soterrats.
- A la part est del carrer hi haurà una vorera verda, just per sobre dels serveis actuals d'aigua,
BT i telecomunicacions. És molt millor agrupar tots els serveis en aquesta vorera (inclòs
l'enllumenat públic), perquè si en un futur s'han de fer modificacions o reparacions no caldrà
malmetre cap paviment i es facilitaran les tasques.
- Seguint les alineacions marcades pel POUP de la Vall de Ribes, s'ha optat per no fer vorera al
costat oest del carrer per tal de poder fer un vial més ample i facilitar la circulació.
4 - Evacuació d'aigües pluvials:
La recollida de les aigües pluvials és indispensable alhora d'urbanitzar, per tant no es pot
prescindir d'aquesta xarxa. Quan en una altra fase s'urbanitzi el tram de la part nord, ja es
realitzarà la corresponent xarxa de recollida d'aigües pluvials.
5 - Pressupost:
Els preus s'han realitzat sobre la base de l'ITEC tenint en compte la situació i característiques de
l'obra a realitzar. De totes maneres l'obra sortirà a licitació i les empreses constructores
realitzaran les ofertes que creguin oportuns amb la possibilitat de poder fer les baixes
pertinents.
Si es creu que els preus de projecte no són correctes, cal concretar i fer un estudi exhaustiu de
mercat amb obres amb ubicacions i característiques similars a la que ens afecta.
“...”
Vist que el projecte d’obra aprovat s’ajusta a les necessitats actuals del camí del Serrat de la
Creu;
Vist que el recurrents no acrediten cap causa que justifiqui la no execució del projecte que s’ha
aprovat definitivament;
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;
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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 i en conseqüència desestimar íntegrament el recurs de reposició.
2. Notificar aquest acord als recorrent a l’efecte corresponent amb advertiment dels recursos
que són de Llei
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Seguiment de la gestió municipal
El Sr. Josep Dordas explica que va parlar amb l’inspector de Carreteres de la Diputació
sobre posar el senyal de limitació a 30 Km/h a l’entrada del Baell. La resposta va ser que
ho havíem de demanar formalment des de l’Ajuntament.
L’alcalde respon que farem arribar per escrit una petició a la Diputació.
El Sr. Josep Dordas explica que el clorador del Baell falla.
L’alcalde respon que ho farem arreglar per Aigües Puigmal.
El Sr. Josep Dordas explica que hi ha un tram de camí de Campelles al Baell on ha fallat la
cuneta i hi ha perill que caiguin els cotxes que circulen.
L’alcalde respon que comprarem uns biguetes extres i posarem una tanca de seguretat.
Encarrega al regidor Sr. Cutrina que s’ho miri abans de fer-hi res.
El Sr. Cabana diu que hi ha molt veïns que no han fet cas del requeriment de tallar les
branques que sobresurten al carrer.
L’alcalde respon que els farem arribar un requeriment formal amb advertiment de multes
coercitives.
El Sr. Cabana diu que hi ha una tanca trencada al camí del Bosc.
L’alcalde respon que ja s’està arreglant.
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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