AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 8/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
DEL DIA 18 DE JUNY DE 2015
A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de

Inici: 18:30
Acabament: 19:30
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

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.
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:
ÚNIC. Aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió, i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
ÚNIC. Aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019
1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. La primera sessió ordinària serà el proper dia 10 de juliol de 2015 a les 18 hores.
2. Les successives sessions ordinàries, es celebraran el darrer divendres de cada DOS MESOS
(PARELLS) a les 18:00 hores. El Ple del mes d’agost se celebra al Baell, enguany el dia 28
d’agost.
Cas de coincidir amb festiu es traslladarà a un altra dia sense que perdi el seu caràcter ordinari
3. El mitjà normal per fer les convocatòries serà via electrònica. Aquells regidors que ho
demanin ho rebran per correu electrònic, tal i com ho demana en aquest moment el Sr. Cutrina.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde
Per Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2015 s’ha nomenat tinent d’alcalde el regidor Sr.
Ramon Cutrina i Planella.
El Ple en queda assabentat
3. Creació de les àrees de gestió municipal, Presidència de les Àrees i encomana de
funcions de l’Alcaldia.

Pl. Ajuntament – 17534 Campelles - Tel i fax 972 72 72 73
ajuntament@campelles.cat - www.campelles.cat

Per tal d’aconseguir una millor eficàcia en la gestió de les activitats que ha de portar a terme
aquesta corporació és aconsellable delegar les diferents tasques per àrees o serveis determinats
als regidors.
D’acord amb el que estableix l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 43 i següents
del Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, de 28 de novembre
de 1986,
L’alcalde, Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu, podrà quan ho consideri convenient, incorporar-se a la
gestió de qualsevulla de les actuacions de les altres àrees.
a) Regidora de Medi Ambient, Boscos i Ramaderia
Sr. Simon Rovira i Puig, president d’Àrea.
b) Regidoria de Joventut, Festes, Turisme, Esports i Benestar Social
Sr. Ramon Cutrina i Planella, president d’àrea.
c) Àrea d’Obres i Serveis
Sr. Joan Cabanas i mauri, president d’àrea.
La resta de matèries les gestionarà directament l’alcalde Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu, que és qui
té les facultats legalment atribuïdes.
La proposta s’aprova per unanimitat
4. Delegacions del Ple a l’Alcaldia
Vistes les competències del Ple que legalment són delegables, i en concret, d’acord amb el que
disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei de Bases de Règim Local i DA 2 de la Llei de
Contractes del Sector Públic;
Atès que el funcionament ordinari de l’Ajuntament aconsella donar agilitat a la gestió de
l’Alcaldia, sense perjudici de donar-ne compte al Ple a la següent sessió:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Delegar a l’Alcaldia l’exercici de les competències delegables següents
1. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries
de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
3. Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no correspongui a
l’alcalde (DA 2 TRLCSP).
4. L’aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la competència per contractar-los o concedirlos no correspongui a l’alcalde i quan no estiguin encara inclosos al pressupost.
5. Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris i les
permutes de béns patrimonials.
6. La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici
econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i les de Tresoreria que
excedeixin del 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior
conforme la Llei d’hisendes locals.
7. Les altres que expressament confereixin les lleis.
2. PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents.
La proposta s’aprova per unanimitat

5. Constitució de la comissió especial de comptes.
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De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 58
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Especial de
Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions Locals, i la seva composició estarà
integrada per membres de tots els Grups Polítics integrants de la Corporació. El nombre de
membres és proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada grup. En
aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Es constitueix la Comissió de Comptes de l’Ajuntament que estarà integrada pels regidors del
Ple següents:
President: Joan Dordas i Riu, alcalde (IdC-AM)
- Vocals:
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)
2. Els membres de la Comissió, independentment del número d’assistents de cada grup a les
reunions, actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva representativitat en el Ple de la
Corporació: IdC-AM: 4 vots i CIU: 1 vot.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Nomenament de representants en òrgans col·legiats
L’alcalde representa la corporació a tots els organismes on l’Ajuntament hi participa sense
perjudici d’encomanar puntualment a qualsevol regidor l’assistència a una determinada reunió.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar l’alcalde president, Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu, com a representant legal de
l’Ajuntament, o el regidor a qui delegui per tal que ostentin la representació de totes aquelles
entitats què es nomeni representant de manera expressa en aquest acord.
Es designem expressament els representants on l’Ajuntament hi té participació següent:
Joan Dordas Riu:
- ACM
- Consorci Localret
- Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
- Junta de Protecció Civil Comarcal
Ramon Cutrina Planella:
- Consorci Ripollès Desenvolupament
- Consell Esportiu del Ripollès
- Patronat de Turisme de la Vall de Ribes
Simon Rovira Puig
- Consorci Alba Ter
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) a les Comarques de Girona
- Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Taga-Milany: Simon Rovira Puig.
- Elfocat
Joan Cabanas Mauri:
- Dipsalut
- Creu Roja
2. NOMENAR membres de la Junta pericial del Cadastre, en representació del municipi:
•
President: Joan Dordas Riu
•
Secretari: Josep Ruiz i Muñoz, secretari
•
Tècnic facultatiu: Albert Sanz Puig, arquitecte tècnic municipal
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•
•

Vocals regidors: Simon Rovira Puig i Joan Cabanas Mauri
Vocals propietaris:
Baell (Josep Dordas i Antoni Tarruella)
Campelles ( Isidro Simon i JM. Alsina).

La proposta s’aprova per unanimitat
7. Fixació del règim de dedicació i retribució del càrrec d’alcalde i indemnitzacions als
regidors.
D’acord amb el que determinen els apartats 2 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora de les
bases del règim local i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el Ple ha d’acordar el règim de dedicació mínima i la retribució que correspon als
membres de la Corporació que desenvolupen llurs càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial.
Les necessitats del municipi en matèria de representació i gestió municipal requereixen la
dedicació exclusiva al càrrec d’alcalde a jornada completa;
No obstant, la Llei de Bases ha sigut modificada per la Llei 27/2013, ARSAL, que no permet la
retribució per dedicació completa en municipis de menys de 1.000 habitants pel la qual cosa
s’ha d’establir una dedicació parcial;
La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos General de l’Estat regula el límit màxim
per dedicació parcial (DA 90) següent:
- Per dedicació del 75% : 30.000 €
- Per dedicació del 50 %: 22.000 €
- Per dedicació del 25 %: 15.000 €
Tenint en compte que la dedicació completa de l’Alcaldia és inexcusable per raó de les funcions
públiques que ha de desenvolupar i que no es pot donar una Alcaldia a hores ni a temps parcial.
Tenint en compte que la dedicació s’ha de retribuir per una dedicació entre el 50 % i el 75% de
conformitat a la Llei citada;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la dedicació parcial de l’Alcaldia del 75% amb la retribució bruta anual de 20.000 €.
Aquest import està per sobre de la retribució per dedicació del 50% i per sota de la dedicació
del 75% que és el màxim legalment establert, tenint en compte que l’Alcaldia s’exerceix de
manera continuada durant el mandat i no es pot exercir a hores ni a jornada parcial.
L’Alcaldia no té dret a percebre indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats municipals
(Ple).
2. Aprovar les indemnitzacions als regidors per raó d’assistència a les reunions dels òrgans
municipals seran de 150 €/sessió de Ple, amb un màxim de 6 plens l’any.
Aquestes indemnitzacions regulades seran incompatibles amb la compensació per qualsevulla
altra despesa originada pel mateix concepte.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Nomenament de la tresorera
Atès que, com a conseqüència de la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de
2015 s’ha procedit amb data 13 de juny a la constitució de la nova Corporació Local, i de
conformitat amb el que estableix la Instrucció primera c) de l’Ordre de 16 de juliol de 1963, per
la qual s’aproven les instruccions sobre el règim de les dipositaries de fons no servides per
funcionaris pertanyents a l’habilitació nacional,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Designar, de conformitat amb l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, com a regidora tresorera d’aquest Ajuntament a la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor.
2. Notificar aquesta resolució a la designada, que haurà d’acceptar expressament aquest
nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions mitjançant la signatura de l’Acta d’Arqueig.
3. Comunicar als bancs i establiments anàlegs, el nomenament de la tresorera després de
l’acceptació del seu càrrec.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de nomenament dels clavaris de la
corporació
Per Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2015 s’han nomenat els tres clavaris de la
corporació per tal de permetre el funcionament de la comptabilitat municipal i signatura
registrada a entitats bancàries, següents:
Ordenador de pagaments: Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu, alcalde
Tresorera: Sr. Dolors Ruiz i Teixidor, funcionària de l’Ajuntament
Interventor: Sr. Esteve Roca i Teixidor, interventor
El Ple en queda assabentat
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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