AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple
Sessió ordinària núm. 8/2017
De 22 de desembre de 2017
Inici: 12:00
Acabament: 13:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
CONVOCATS:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (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 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).

També assisteix la Sra. Dolors Ruiz Teixidor, secretària accidental permanent a
la corporació,
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.
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.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar i, si s’escau, ratificar Decrets d’Alcaldia
Aprovació del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya
Ripollès
6. Donar compte de la quota del CEINR pel 2018
7. Donar compte de l’estudi de costos i rendiments dels serveis públics per al
manteniment de l’abocador Ripollès 3, tractament, recollida de deixalles i
de la FORM i d’altres prestacions als municipis del Ripollès per l’exercici
2018.
8. Donar compte de la liquidació estimativa del cànon de l’aigua del consum
de 2015, declarat el 2016 per l’Ajuntament.
9. Suport a mocions d’altres entitats i Administracions
Moció d’adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació,
protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als
valors democràtics i a la cohesió social.
10.Seguiment de la gestió municipal
11.Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió.
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Seguidament 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 de Ple següents:
-

Núm. 6, sessió ordinària del 27-10-2017
Núm. 7, sessió extraordinària del 22-11-2017, Sorteig Meses Eleccions

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
Relació de
factures del
dia:
31/08/2017 a
05/12/2017

Núm. de relació de
factures

Import (€)

Total de Factures
registrades

243 - 404

126.977,33

145

El Ple en queda assabentat.
3. Correspondència oficial
Es dona compte de la correspondència oficial més rellevant rebuda a
l’Ajuntament, següent:
Data
document

Resum

15-12

DARPA: PAAF 2018

11-12

CCR: Renovació conveni Recaptació

11-12

CCR: Tramesa aprovació estudi de costos recollida de residus

01-12

CCR: Resolució de Gerència aprovació liquidació servei de recollida de gossos

30-11

CEINR: Comuniquen la quota de soci pel 2018

20-11

ADR: Comuniquen la quota de soci pel 2018 de 972,48 € (no som socis)

14-11

Síndic: reclama resposta l’expedient AO-00106/2016

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

Data

Assumpte

30-10

Aprovació de la certificació núm 3 de l’obra “pavimentació
carrer Serrat de la Creu”.
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8-11

12-12
12-12

Acolliment de l’Ajuntament a l’Ordre TES/171/2017 de 26
de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts pel finançament d’actuacions en els espais naturals
protegits de Catalunya, aprovació de la memòria
d’actuacions redactada per l’empresa Geosilva Projectes SL
i aprovar el compromís d’execució de les esmentades
obres, en cas de rebre la subvenció.
Sol·licitud al Consell Comarcal la Redacció del DUPROCIM
del municipi de Campelles
Encàrrec a Construccions Lluís Cutrina, SL la realització
dels treballs de “Col·locació tanca de fusta al baixador de
Can Castell del Baell”.

El Ple en queda assabentat.
Es proposa al Ple ratificar el Decret d’Alcaldia de 27-10-2017 d’aprovació
de la certificació d’obra núm. 3 del PUOSC, Pavimentació Serrat de la
Creu.
La proposta s’aprova per unanimitat. El Ple en queda assabentat.
5. Aprovació del conveni de delegació de competències de gestió,
liquidació i recaptació de tributs locals al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès
Atès que l’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la
Cerdanya van assumir l’exercici de les competències delegades pels municipis
del seu àmbit territorial en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs
locals a la Diputació de Girona, que va cessar els seus serveis;
Atès que des del 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya
presten, ininterrompudament, el servei de gestió, liquidació i recaptació dels
tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la recaptació d’altres tributs i ingressos de
Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès;
Vist el conveni de renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de
les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres
ingressos de dret públic del municipi, que s’estén al “Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya - Ripollès”, l’ens mitjançant el qual els Consells
Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades;
Vist que després de més de 20 anys de prestar per delegació els serveis de
gestió i recaptació als municipis, es fa necessari modificar en part el conveni
actualment vigent, a fi d’ajustar-lo a la prestació actual del servei i a les
diferents sol·licituds formulades pels ajuntaments. D’entre els canvis que
s’introdueixen al conveni hi ha:
-

L’aplicació d’una taxa de cobrament diferent per aquells municipis que
no vulguin bestreta en concepte d’avançament de la recaptació

Plaça Ajuntament,2 - 17534 Campelles - Tel. i fax 972 727 273 . www.campelles.cat – ajuntament@campelles.cat
NIF P-1704100-E

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

-

-

Les bestretes que s’atorguen en concepte de la recaptació de l’IBI i de
l’IAE a raó del 80% del que es va recaptar en voluntària l’exercici
anterior, es començaran a pagar en els mesos de gener i febrer. En
contrapartida, la liquidació per aquest conceptes s’efectuarà a final
d’exercici.
Les liquidacions d’aquells tributs dels que no es concedeix bestreta es
liquidaran amb periodicitat mensual.
La repercussió dels costos de notificació i tramitació de la recaptació de
les multes en període voluntari i executiu als ajuntaments.

Vist que el Consell Comarcal, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès, i d’acord amb els seus Estatuts, exercirà les facultats
delegades de la competència municipal següents:
a) La gestió, la liquidació i la recaptació de l’Impost Sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana i Rústica i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en
l’àmbit d’allò que disposen els articles 77.1 i 91.2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
b) La recaptació en període voluntari i/o en via de constrenyiment dels altres
tributs i ingressos de dret públic municipals, objecte de padró, matrícula o
registre i també els resultants de liquidacions que l’Ajuntament encomani
expressament al Consell Comarcal.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic
municipals que es detallen a l’ANNEX d’aquest conveni. No obstant això, la
relació continguda a l’annex adjunt podrà ser ampliada o reduïda, si
s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal, competent a
l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal del
Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada
per aquests ens.
Vist l’àmbit de la delegació de l’apartat a) del pacte II:
La gestió, la liquidació i la recaptació de l’Impost Sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana i Rústica i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en
l’àmbit d’allò que disposen els articles 77.1 i 91.2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’exercirà d’acord amb el que disposa aquesta Llei, la Llei general
tributària, el Reglament general de recaptació i l’Ordenança general de gestió,
liquidació i recaptació del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
A tal efecte, l’Ajuntament haurà de comunicar al Consorci, durant els 15
primers dies del mes de gener de cada anualitat en curs, el tipus impositiu en
vigor d’aquests impostos, (IBI i IAE).
Si en un exercici concret l’ajuntament sol·licita actualització de valors
cadastrals a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, el termini màxim
per a comunicar els tipus impositius de l’IBI al Consorci serà l’1 de març de
l’exercici en què han d’aplicar-se.
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Vist l’àmbit de la delegació de l’apartat b) del pacte II:
La delegació s’estén a totes les funcions que corresponguin com a òrgan
recaptador dels conceptes que figuren en l’apartat b) del pacte II i que hagin
estat objecte de delegació o encàrrec de gestió, i s’exercirà d’acord amb allò
que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei
general tributària, el Reglament general de recaptació i l’Ordenança de gestió,
liquidació i recaptació del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i
d’acord, també, amb les clàusules següents d’aquest conveni.
Aquesta delegació comprèn expressament la facultat de signatura de les
providències de constrenyiment i altres tràmits que resultin necessaris per a la
gestió recaptadora, si bé per a la subhasta d’immobles es requerirà
l’autorització del/de la Sr./a Alcalde/ssa.
Vist que pel que fa la taxa de prestació del servei de cobrament:
a) En voluntària, l’equivalent al cost real aproximat del servei. S’estableixen
dues modalitats:
 Ajuntaments que no sol·licitin bestretes (avançaments de la seva
recaptació): 3,2 per cent de la xifra recaptada.
 Ajuntaments que sol·licitin bestretes de l’IBI i de l’IAE: 3,5 per cent de
la xifra recaptada.
La sol·licitud ha de presentar-se al registre del Consorci abans de l’1 d’octubre
de l’exercici anterior al que hagi de pagar-se la bestreta. Aquesta sol·licitud
es resoldrà per Decret de Presidència.
b) En executiva, la meitat del recàrrec de constrenyiment.
c) En el supòsit de cobrament en via de constrenyiment de valors no
gestionats pel Consorci en voluntària, la totalitat del recàrrec de
constrenyiment.
d) Els interessos de demora que tindran el mateix tractament que les taxes
pel servei de cobrament en executiva.
e) Recaptació en voluntària de multes i sancions administratives:
 una quantitat fixa per tramitació de cada expedient. Aquesta quantitat
és en concepte del cost de la notificació amb avís de recepció.
 El 15% del principal recaptat.
f) Recaptació en executiva de multes i sancions administratives:
 El 20% del principal
 100% sobre el recàrrec aplicat
 100% dels interessos de demora
En la liquidació de cada mes, el Consorci retindrà la taxa pel servei de
cobrament, els recàrrecs i els interessos de demora que li pertoquin.
En el cas que en la recaptació de l’IBI i l’IAE s’hagi optat per l’obtenció de
bestreta, la taxa pel servei de cobrament s’aplicarà sobre l’import de la
bestreta, i tindrà la consideració de “a compte” de la liquidació definitiva que
s’efectuarà el mes de desembre. En aquesta liquidació definitiva es calcularan
i retindran la resta de recàrrecs i interessos de demora que li pertoquin.
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Vist que el Consorci Servei de Recaptació assumirà, sense càrrec pel municipi,
els convenis i les accions que el municipi tingui o pugui tenir concertades en el
futur amb el Centre de Gestió Cadastral en ordre a l’actualització del cadastre
de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i realitzarà, en tot cas,
els tràmits de modificacions i actualitzacions fins a la seva presentació al
Centre de Gestió Cadastral i, a tal efecte, l’Ajuntament de Campelles faculta al
Consorci per a formalitzar la documentació i el conveni que correspongui amb
aquell organisme;
Vist l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local estableix que és competència de les entitats locals la gestió,
recaptació i inspecció dels seus tributs propis, sens perjudici de les delegacions
que puguin atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior;
Vist que en el mateix sentit es pronuncia l’article 7 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i l’article 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal
de Catalunya, que estableix que els municipis poden delegar en la comarca
llurs facultats tributàries de gestió, recaptació, inspecció i revisió;
Vist que l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic determina que els convenis hauran de tenir una duració
determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment
abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins
a 4 anys addicionals o la seva extinció;
Vist que l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, determina que els convenis
s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és
accessible des del Portal de la Transparència.
Atès que la competència per a l’aprovació de les delegacions correspon al Ple
de l’ajuntament de conformitat a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal, de les
facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres
ingressos de dret públic del municipi.
Aquesta delegació s’estén al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès”, l’ens mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el
Ripollès exerceixen les facultats delegades.
2. Aprovar la minuta de conveni de delegació en tots els seus termes que té
una durada de QUATRE ANYS a comptar des de la data de la seva
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formalització. No obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització
d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la
seva extinció.
3. Fer constar que l’Ajuntament de Campelles vol continuar amb el sistema de
bestretes establert al conveni.
4. El Consorci Servei de Recaptació assumirà, sense càrrec pel municipi, els
convenis i les accions que el municipi tingui o pugui tenir concertades en el
futur amb el Centre de Gestió Cadastral en ordre a l’actualització del cadastre
de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i realitzarà, en tot cas,
els tràmits de modificacions i actualitzacions fins a la seva presentació al
Centre de Gestió Cadastral i, a tal efecte, l’Ajuntament de Campelles faculta al
Consorci per a formalitzar la documentació i el conveni que correspongui amb
aquell organisme
5. Facultar l’alcalde/essa president/a per a la signatura del conveni i tant
àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’adopció de les resolucions que
siguin necessàries per a la seva bona fi.
La proposta s’aprova per unanimitat. El Ple en queda assabentat.
6. Donar compte de la quota del CEINR pel 2018
Es fa saber que el CEINR ha aprovat les quotes dels socis pel 2018 i que a
Campelles li pertoca pagar 970 €, que s’ha d’abonar amb data límit el 31-032018.
El Ple en queda assabentat.
7. Donar compte de l’estudi de costos i rendiments dels serveis públics
per al manteniment de l’abocador Ripollès 3, tractament, recollida de
deixalles i de la FORM i d’altres prestacions als municipis del Ripollès
per l’exercici 2018.
Es fa saber que el Consell d’Alcaldes va informar favorablement l’estudi de
costos referenciat.
Estimen que a Campelles en tocarà pagar 22.947,68 € per 2018, a reserva de
la liquidació del servei a finals d’any.
El Ple en queda assabentat.
8. Donar compte de la liquidació estimativa del cànon de l’aigua del
consum de 2015, declarat el 2016 per l’Ajuntament.
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Es fa saber que l’ACA ens ha fet una declaració complementària per import
de 2.162,27 € resultat de la diferència entre la declaració de l’Ajuntament
per import de 6.923,20 € i la estimació de l’ACA per import de 8.888,90 €.
Com ja esperàvem, el fet de no liquidar segons la lectura de comptadors
ha perjudicat greument l’Ajuntament que no pot repercutir als
consumidors aquesta despesa.
El Ple en queda assabentat.
9. Suport a mocions d’altres entitats i Administracions
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA
CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE
LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport
del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva
llengua d’origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia
pluralitat d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de
Catalunya, creiem necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar,
protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i
garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la
cohesió social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i
la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del
coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les
eines necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn
en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces
d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu,
que els ha tocat viure”.
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de
segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i
amb uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en
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una societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de
ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya
han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una
escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès
poder exercir la ciutadania de ple dret.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport al manifest dalt transcrit en tots els seus termes
2. Notificat aquest acord
a l’entitat SomEscola
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

i

al

Departament

La proposta s’aprova per unanimitat. El Ple en queda assabentat.
10. Seguiment de la gestió municipal
El Sr. Rovira explica que al camí públic de can Coll des de 1946 han posat
un rètol de camí privat.
L’alcalde parlarà amb els veïns per tal d’aclarir el tema.
11. Precs i preguntes.
No n’hi ha
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.
Vist i Plau
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