AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 1/2012
Caràcter: Ordinària
Dia: 28 de febrer de 2012
Inici: 18:00h.
Acabament: 19:30h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Josep Dordas i Vila
Excusen Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa de la corporació i secretària
delegada.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
3. Ratificació de les Resolucions d’Alcaldia.
4. Actualització del nomenclàtor municipal.
5. Compensacions càrrecs electes 2012.
6. Adhesió al Pactes d’Alcaldes i Alcaldesses per una energia sostenible local.
7. Adhesió al Consorci Alba Ter.
8. Adhesió a l’Associació “Municipis per la Independència”.
9. Aprovació del Protocol del servei comarcal de Joventut del Ripollès.
10. Aprovació del conveni amb l’Associació Leader Ripollès, Ges Bisaura, de
col·laboració amb el Punt d’Infoenergia Comarcal.
11. Aprovació del Compte de Recaptació a data 31/12/11
12. Adhesió al Pla de Formació Continuada pel 2012 de la Diputació de Girona i
l’Associació de Municipis de Catalunya.
13. Donar compte de les factures rebudes
14. Aprovació de l’expedient de subhasta d’aprofitaments forestals anualitat 2012.
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15. Delegació al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès de competències
de gestió, liquidació i recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
16. Gestió municipal
17. Propostes d’urgència.
18. Precs, preguntes i mocions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde explica que corresponia la celebració de la sessió ordinària el passat 24 de febrer,
la qual es celebra en data d’avui (28/02/2012) atès que la companyia de subministrament
elèctric va comunicar a l’Ajuntament que el 24 de febrer no hi hauria subministrament
elèctric.
L’alcalde excusa als regidors Sr. Jordi Baeta i Marc Cutrina, explicant que el canvi de data
no els ha permès assistir.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
El ple aprova l’acta número 12/2011.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
S’assabenta al ple de les resolucions d’alcaldia següents:
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Atorgar la llicència d’obres per tal de canviar gres de la terrassa d’un habitatge, i
aprovar la liquidació de llicència d’obres per import de 53,38 euros.
Requerir a MOVILSA perquè aporti en un termini de quinze dies hàbils la
documentació corresponent per tramitar la llicència d’obres per a la instal·lació
d’un hidrant d’incendis.
Atorgar una pròrroga de set dies hàbils a la societat MOVILSA per tal de presentar
la documentació requerida per obtenir la llicència d’obres per a la col·locació d’un
hidrant d’incendis a la benzinera.
Aprovar la liquidació de la taxa de connexió d’aigua a la xarxa municipal de la
finca les Tarruelles, per un import de 147,50 euros.
Atorgar llicència d’obres per fer obres d’una escomesa d’aigua i aprovar la
liquidació de taxes de la llicència d’obres per valor de 28,39 euros.
Atorgar llicència d’obres per poder tancar l’espai entre la granja i el mur de
contenció de la propietat amb un paviment a nivell de carrer, i aprovar la liquidació
de taxes de la llicència d’obres per import de 33,49 euros.
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2.7.

Atorgar llicència d’obres per poder refer part d’una paret de pedra que s’ha
esllavissat i fixar les bigues de la coberta que van quedar descollades, i aprovar la
liquidació de taxes de la llicència d’obres per un import de 55,64euros.
2.8. Aprovar la liquidació de la taxa de connexió d’aigua a la xarxa municipal de
l’habitatge situat al paratge Prat d’en Coma, per un import de 147,50 euros.
2.9. Baixa del padró de vehicles a un turisme, amb efectes 9 de setembre de 2011,
segons el certificat de destrucció del vehicle i retornar la quantitat de 10,20 euros
corresponent a l’últim trimestre de l’any 2011.
2.10. Baixa del padró de vehicles d’un turisme per haver obtingut, el seu titular, un grau
de discapacitat del 35% amb caràcter definitiu.
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas demana pels dos imports de liquidació de la connexió a la
xarxa municipal.
L’alcalde respon que la taxa per la connexió és la mateixa per tothom i d’acord amb el preu
de les ordenances.
3.- RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Vista la resolució d’alcaldia de data 28 de desembre de 2011 del tenor literal següent:
“..”
Amb l’objectiu de complir amb les previsions del Protocol de Kyoto pel que fa a la
reducció d’emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen a l’escalfament
del planeta i al canvi climàtic, s’han aprovat unes bases de convocatòria de subvencions per
a dur a terme inversions en energies renovables.
L’Ajuntament de Campelles, amb l’objectiu de contribuir amb la consecució dels objectius
del Protocol de Kyoto i aprofitant la present convocatòria de subvencions, té per objectiu
instal·lar una caldera de biomassa a sota la plaça de l’Ajuntament de Campelles.
De conformitat amb la Resolució EMO/2813/2011, de 30 de novembre, per la qual
s’aproven les bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim reglat,
mitjançant concurrència pública no competitiva, per a la concessió de les subvencions en el
marc del programa d’energies renovables i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2011.
Vista la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals per valor de
127.858,38 iva inclòs.
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local,
RESOLC
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PRIMER. Concórrer a la subvenció per a l’adquisició d’una caldera de biomassa per a
donar servei als edificis públics i culturals segons la memòria redactada pels serveis
tècnics.
SEGON. Aprovar la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals per valor
de 127.858,38 iva inclòs.
TERCER. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es convoqui.
QUART. Notificar aquesta Resolució d’Alcaldia a l’ICAEN .
“...”
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Ratificar la resolució en tots els seus termes.
SEGON. Iniciar període d’exposició pública de la memòria valorada per un termini de
trenta dies, mitjançant anuncis al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. En
cas que no es presentin al·legacions, la memòria quedarà definitivament aprovada sense
necessitat d’adoptar un nou acord.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
4.- ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR MUNICIPAL.
Els ajuntaments tenim la obligació de mantenir la nomenclatura dels carrers, la seva
retolació i la numeració dels edificis actualitzats, d’acord amb l’article 75.1 del Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment la nomenclatura de carrers següent:
Carrer de les Feixetes. Es correspon amb el vial d’accés a les finques urbanes existents a la
zona coneguda com El Prat d’en Coma. El carrer transcorre des del carrer de la Banera fins
a les feixetes (S’adjunta annex amb document gràfic)
SEGON. Donar-ne publicitat al web municipal, al Butlletí oficial de la província de Girona
i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament als efectes que les persones interessades puguin
consultar l’expedient i presentar les al·legacions que tinguin per oportunes, en el termini de
vint dies comptats des de la publicació al BOP.
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TERCER. En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu. Si es
presenten al·legacions, el ple les resoldrà i acordarà el què tingui per oportú.
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas explica que en documentació antiga es coneixia com a les
feixetes.
L’alcalde explica que la voluntat és respectar les nomenclatures existents, si n’hi ha, i que
es revisaran tots els carrers per donar-hi nom i número.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
5.- COMPENSACIONS CÀRRECS ELECTES 2012
Atès que l’ajuntament de Campelles té aprovada, per acord plenari de 8 juliol de 2011, la
retribució del càrrec d’alcalde.
Vista la resolució per a atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de
Catalunya amb una població de dret de fins a 2000 habitants, perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2012.
El ple adopta els següents acords:
Concórrer a la línia de subvencions de compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2000 habitants, perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2012.
Intervencions
L’alcalde explica que l’import es destinarà, si s’atorga la subvenció, al sou destinat a
l’alcalde.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
6.- ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIA
SOSTENIBLE LOCAL.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
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ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Campelles té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció
de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de
la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en
un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir que un
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
El ple adopta els següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Campelles fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts
d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Campelles es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques
es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a
les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Campelles es compromet també a elaborar un informe bianual
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes
que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a
Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) i
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a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis
de la província que s’hi adhereixin.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
7.- ADHESIÓ AL CONSORCI ALBA TER
El Consorci Alba-Ter és una entitat associativa de caràcter local creada arran de l’execució
del projecte del mateix nom i que es finança, en part, per l’aportació de fons europeus.
D’aquest projecte inicial que tenia per objectiu l’estudi i planificació integral de la conca
fluvial del riu Ter, la nova institució n’aprofundeix unes finalitats més àmplies de
desenvolupament de la conca del Ter des d’un punt de vista interterritorial i sota criteris de
millora de la qualitat natural i de vida, d’acord amb paràmetres de sostenibilitat.
D’acord amb els seus Estatuts, el Consorci haurà d’agrupar bàsicament entitats municipals
o altres institucions tant públiques com privades que o bé tinguin competències directes
sobre el territori de la conca fluvial del riu Ter o bé que comparteixin un interès amb les
finalitat pròpies del Consorci.
Atès que la Corporació municipal considera que les finalitats del Consorci coincideixen
plenament amb els interessos generals de la població de Campelles i que la integració del
nostre ajuntament a l’esmentat ens suposarà la participació en un projecte d’estudi i gestió
global del riu Ter i de la seva conca que ha de beneficiar directa o indirectament al nostre
municipi i els seus habitants,
Atès el que disposen els arts. 269 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 313.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vistos els
arts. 2 i 7 dels Estatuts del Consorci,
El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar i sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles al Consorci AlbaTer.
SEGON.- Aprovar el text dels Estatuts vigents del Consorci.
TERCER.- Publicar l’anunci dels acords d’adhesió al Consorci i d’aprovació dels Estatuts
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel
termini de 30 dies, transcorregut el qual sense suggeriments o reclamacions, s’entendran
elevats a definitius sense necessitat de cap altre acord.
QUART.- Nomenar al Sr. Joan Dordas i Riu, alcalde president d’aquest ajuntament, per tal
que actuï com a representant municipal al si de l’Assemblea General del Consorci des
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d’aquest mateix moment i en els termes que determinen els Estatuts. La delegació
d’aquesta representació podrà acreditar-se per substitució automàtica a favor de qualsevol
dels regidors de la corporació, d’acord amb el que la legalitat determina per a les
delegacions.
CINQUÈ.- Establir l’obligació de fer una aportació econòmica en concepte d’aportació
municipal al funcionament del Consorci d’acord amb les quotes fixades per l’Assemblea
General. En qualsevol cas, l’ingrés d’aquesta quota es farà durant el primer semestre de
l’any, sense perjudici d’altres acords que pugui prendre l’Assemblea General del Consorci.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consorci Alba-Ter, mitjançant tramesa de
certificat de l’acord a la seu de la seva secretaria, a l’Ajuntament de Manlleu.
Intervencions
L’alcalde explica que Campelles és l’únic municipi no adherit al Consorci en relació als
municipis geogràficament propers. Explica que Campelles ha de formar part del Consorci
perquè part del terme municipal està inclòs a la Conca del Ter i les finalitats del Consorci
poden ser positives. Afegeix que un dels objectius actuals del Consorci és arranjar el camí
de Ripoll a Núria, el qual passa pel terme de Campelles, fet que ha de comportar un
benefici pel municipi a nivell turístic.
Explica que l’aportació, a data d’avui, és de dos-cents euros.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
8.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”
El dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta
que està recollida a la carta de les Nacions Unides i al Pacte Internacional dels Drets Civils
i Polítics ratificat per l’Estat espanyol l’any 1977.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133
a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996,
El ple no adopta els acords següents per manca del quòrum de la majoria absoluta:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de les Campelles a l’Associació
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“MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” i aprovar-ne els seus estatuts, amb l’objecte
de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a Catalunya i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a
decidir.
Segon.- Designar a l’alcalde, Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu, com a representant de
l’Ajuntament de les Campelles a l’Associació.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde per a l’atorgament
dels documents necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Quart.- Aprovar fer onejar la senyera estelada al lloc reservat a tal efecte al balcó de la
casa consistorial, des del dia d’avui i fins que el poble de Catalunya pugui exercir
efectivament el seu dret a la lliure determinació, com a ensenya reivindicativa i amb la
finalitat de crear consciència col·lectiva que el poble català no gaudeix de la llibertat que li
correspon, tot fent una crida a la resta d’Ajuntaments del país pel tal que s’adhereixin a dita
iniciativa.
Intervencions
L’alcalde explica que cal adherir-se a l’Associació vista l’actual situació, ja que si no ens
defensem nosaltres mateixos no ho farà ningú.
El regidor Sr. Josep Dordas explica que veu bé l’acord però no amb fer onejar l’estelada.
Votacions
Voten a favor, l’alcalde, Sr. Joan Dordas i la regidora Sra. Marta Alsina.
Vota en contra el regidor Sr. Josep Dordas, assenyalant que el sentit del seu vot es deu a
que no està d’acord amb el punt quatre de l’acord, en relació a l’estelada.
9.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT
DEL RIPOLLÈS
El Consell Comarcal del Ripollès va aprovar, per acord del seu Consell de Govern de 17 de
gener d 2012, el Protocol del Servei Comarcal de Joventut del Ripollès, el qual té per
objectiu l’assessorament tècnic als municipis per a l’elaboració, l’execució i avaluació del
pla local de joventut; la constitució d’un servei de cooperació i intercanvi per al
desenvolupament de les polítiques integrals de joventut amb els municipis de la comarca
del Ripollès; la potenciació del treball en xarxa i la coordinació entre municipis, generant
accions d’àmbit supramunicipal i/o comarcal; la optimització dels recursos existents en
matèria de Joventut i la definició d’estratègies i actuacions en el camp juvenil.
Atès que des de l’Ajuntament de Campelles es considera d’interès per al municipi disposar
del servei de tècnic comarcal de joventut per aconseguir la dinamització del municipi en
aquest àmbit.
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Vist el protocol del servei que consta a l’expedient.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el protocol del servei comarcal de joventut del Ripollès, en la forma que
consta a l’expedient.
SEGON. Facultar a l’alcalde i a la regidora de joventut en tot allò que sigui necessari per a
dur a terme tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.
TERCER. Comunicar aquest acord al Servei Comarcal de Joventut.
Intervencions
L’alcalde explica que s’està satisfet amb el servei i que hi ha interès en què continuï. A
data d’avui el servei és gratuït però tot dependrà de la situació econòmica en els pròxima
anys.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
10.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS,
GES I BISAURA, DE COL·LABORACIÓ AMB EL PUNT D’INFOENERGIA
COMARCAL.
L'associació Leader Ripollès Ges Bisaura té, entre els seus objectius, incentivar i oferir
serveis ambientals que contribueixin a augmentar la qualitat de vida dels municipis de la
comarca.
Atès que aquesta associació ha detectat una deficiència en la gestió energètica des dels
ajuntaments i, juntament amb el Consell Comarcal del Ripollès, preveu la creació del Punt
d'Infoenergia Comarcal mitjançant el qual es duran a terme actuacions en matèria d'estalvi i
eficiència energètica i renovables a nivell comarcal, es proposa la signatura d'un conveni
que permeti dur a terme l'execució de treballs i actuacions relacionades amb l'estalvi i la
eficiència energètica en els edificis i instal·lacions de l'Ajuntament.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni amb l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, i document
annex, en els termes en què consten a l'expedient.
SEGON.- Facultar a l'alcaldia per a la signatura del conveni i per a l'execució de la resta
d'actuacions necessàries per a l'eficàcia d'aquests acords.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
11.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ A DATA 31/12/11.
Vist el compte de recaptació per concepte, exercici i número de càrrec, tancat a data
31/12/11.
Vist la relació de rebuts pendents de cobrament per any, concepte i contribuent tancat a
data 31 de desembre de 2011.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Aprovar els Comptes de Recaptació a data 31 de desembre de 2011.
SEGON.- Trametre aquest acord al Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès als efectes
oportuns.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
12.- ADHESIÓ AL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PEL 2012 DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vista la proposta d’adhesió tramesa per la Diputació de Girona i l’Associació
Catalana
de Municipis en relació al Pla Agrupat de formació de l’Associació Catalana de Municipis
i comarques i la Diputació de Girona pel 2012;
Atès que el Pla Agrupat té per objectiu oferir formació continuada al personal de
l’administració local i que aquesta formació la imparteixen professionals qualificats dins el
món local.
Vist que per tal de poder incrementar els recursos i el nombre de cursos a impartir és
necessari incrementar el nombre d’administracions locals adherides;
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos al Pla de formació continuada pel 2012.
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SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, així com a l’Associació
Catalana de Municipis.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
13.- DONAR COMPTE DE LES FACTURES REBUDES
Es dona compte al ple de les factures rebudes del darrer trimestre del 2011.
14.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUBHASTA D’APROFITAMENTS
FORESTALS ANUALITAT 2012.
Vist que els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat, d’acord
amb l’article 91 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret
336/1988).
Atès l’objectiu de dur a terme les autoritzacions dels aprofitaments de fusta a les forests de
propietat municipal del nostre municipi, per aquest any, és necessari aprovar, amb caràcter
previ a la licitació, el corresponent plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de
condicions administratives particulars.
Atès que el procediment és el de subhasta, la licitació es tramitarà per procediment obert
amb un únic criteri d’adjudicació que serà el preu.
Vist el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives que consten a
l’expedient.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de licitació dels aprofitaments forestals 2012 per
procediment obert, un únic criteri d’adjudicació: el preu. Els imports base de licitació són
els que consten al Programa anual d’aprofitaments forestals pel 2012.
SEGON. Aprovar el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars.
TERCER. Facultar al CEINR perquè publiqui el corresponent anunci de licitació al BOP
de Girona i comunicar-li aquest acord.
Intervencions
L’alcalde explica que en la darrera extracció de fusta es van detectar uns desperfectes a la
carretera de El Baell i es demanarà a l’empresa que els arregli.
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El regidor Sr. Josep Doradas demana si de la subhasta anterior ja es disposa de la relació de
tones extretes, i afegeix que veu clara la feina feta pel CEINR en quant al control de la
relació de fusta extreta.
L’alcalde respon que la documentació encara està en mans del CEINR.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.

15.- DELEGACIÓ AL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA
RIPOLLÈS DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ
I
RECAPTACIÓ DE L’ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
La complexitat de la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals aconsella la
utilització de fòrmules que permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats
esmentades.
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de desembre de 2009, va aprovar la
renovació de la delegació de facultats en matèria de gestió, liquidació i recaptació de tributs
municipals i altres ingressos de dret públic, d’acord amb el contingut del Conveni de
delegació de renovació de la delegació de funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs locals i d’altres ingressos de dret públic i el seu annex, per ser exercides a través del
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya – Ripollès.
Aquella delegació, acceptada i publicada en legal forma, no inclou la gestió, liquidació i
recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
El conveni subscrit preveu que l’abast de la delegació podrà ser ampliada previ acord de
l’òrgan municipal competent a l’efecte i la posterior acceptació per part del Consell
Comarcal del Ripollès i el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès.
Atès el bon resultat de la tasca efectuada pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya
Ripollès dels tributs que ja gestiona per delegació d’aquest Ajuntament, es considera
convenient ampliar la delegació efectuada en el seu dia d’aquestes facultats i funcions, per
tal d’incloure també les competències de gestió, liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
A aquests efectes s’ha redactat un nou Annex II al Conveni de delegació de competències
ja subscrit, que obra en l’expedient.
El ple adopta els següents acords:
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Primer. Delegar a favor del Consell Comarcal del Ripollès les facultats de gestió,
liquidació i recaptació de l’ Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, d’acord amb el contingut del Conveni de delegació de competències
de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals ja subscrit i el nou annex 2 que s’aprova
en la seva totalitat i que es transcriu literalment a continuació:
“....”
ANNEX 2 AL CONVENI DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES
DE
RENOVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que
es detallen a continuació:
AJUNTAMENT DE CAMPELLES
A) GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
S’inclouen també les mateixes facultats en relació a les liquidacions pendents d’efectuar
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent fins a la data.
“....”
Segon. Estendre la renovació de la delegació de competències prevista a l’apartat Primer,
al “Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, en tant que entitat pública creada
a l’efecte, pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
Tercer. La present delegació de competències tindrà l’abast, el contingut, les condicions
que s’estableixen en el present acord i la seva vigència serà coincident amb la del Conveni
de delegació subscrit.
Quart. Per a l’exercici de les facultats delegades al Consell i al Consorci s’atindran a
l’Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a que estableix la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, així com a la normativa dictada en matèria de gestió i recaptació
tributàries.
Per poder exercir les funcions delegades en el present acord es percebran les
compensacions econòmiques determinades al Conveni de delegació aprovat. Les quantitats
a què aquestes donin lloc es retindran de les liquidacions practicades.
Cinquè. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès la publicació de la delegació acordada d’acord amb allò que determina
la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’article 7.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Sisè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya - Ripollès, als efectes que per la seva part es procedeixi a l’acceptació
expressa de la delegació aquí conferida i que així ho notifiquin a aquest Ajuntament,
donant-ne compte també de les publicacions oficials que han d’efectuar.
Setè. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament formalitzi i signi l’Annex 2 al Conveni i també per
signar quants documents siguin necessaris per tal de donar compliment i dur a terme els
presents acords.
Votacions
Tots els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
16.- GESTIÓ MUNICIPAL
No hi ha assumptes.
17.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No n’hi ha.
18.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
No n’hi ha.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 19:30 hores, de la qual,
com a secretari, estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

