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. 12/2010
Caràcter: Ordinària
Dia: 3 de novembre de 2010
Inici: 18:00h.
Acabament: 21:00h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusa
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Assisteix el senyor Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell
Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Campelles.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Aplicació de l’estalvi obtingut en retribucions durant l’any 2010 a inversions
Modificació del pressupost: Exp.4/2010
Proposta d’aprovació del pressupost municipal de 2011
Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de renovació de la delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, consistent en la
modificació de la clàusula XIII del mateix.
8. Correcció d’errades en el text de l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora
del cementiri municipal de Campelles i del nucli urbà del Baell.
9. Aprovació plec de prescripcions tècniques per aprofitaments forestals anualitat 2010.
10. Elecció dels membres de les meses electorals per les eleccions autonòmiques.
11. Gestió municipal.
12. Precs, preguntes i mocions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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La sessió s’inicia amb la presència de l’alcalde i els regidors Simon Rovira i Joan Dordas.
La regidora Núria Martí s’incorpora previ inici del punt número 2 de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes números 8, 9 i 10.
El ple aprova les actes per unanimitat dels assistents que suposa la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
El ple ratifica per unanimitat dels presents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació els següents decrets:
2.1 Acceptació de les ajudes i normativa del Pla d’Obres pel projecte Habilitació de la
Zona de Compostatge.
Intervencions:
El regidor Sr. Simon Rovira demana pel contingut del decret.
L’alcalde respon que la normativa del PUOSC t’obliga a fer aquest tràmit.
2.2 Acceptació de les ajudes i normativa del Pla d’Obres pel projecte Remodelació i
Ampliació de la Plaça de l’Ajuntament.
2.3 Adjudicació del projecte Habilitació de la Zona de Compostatge a l’empresa
Construccions Ll. Cutrina, S.L. per un import de 20.960,23€ IVA no inclòs.
2.4 Aprovació del Pla d’Aprofitaments Forestals per a l’any 2010 per import de 25.600 €
més el valor afegit de 4.608 €, i aprovació del plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir per a la subhasta de fusta de l’any 2010.
2.5 Adjudicació del projecte Ampliació del Local Social del Baell a l’empresa Vicamp
Paletes S.L.L. per un import de 30.181,93€ IVA no inclòs.
Intervencions:
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que està d’acord amb l’actuació però remarca que fa
poc temps que es va dur a terme l’obra del local social i, en aquell moment, potser es podia
haver previst.
L’alcalde respon que el projecte que es va desenvolupar en aquell moment comprenia les
necessitats del moment però que els veïns han reclamat l’ampliació i és d’interès fer-la.
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2.6 Adjudicació del projecte de Reparació de la coberta de l’Ajuntament a l’empresa
Construccions Ll. Cutrina S.L. per un import de 41.970,88 € IVA no inclòs.
Intervencions:
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que no fa tant de temps que es va dur a terme la
remodelació de l’Ajuntament i que es podia haver previst en aquell moment.
2.7 Aprovació del pla de seguretat
presentat per l’empresa Vicamp Paletes SLL,
contractista adjudicatari de l’obra “Ampliació del local social del Baell.
2.8 Aprovació del pla de seguretat
presentat per l’empresa Xavier Alsina S.A.
contractista adjudicatari de l’obra “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament”.
Intervencions:
El regidor Sr. Joan Dordas demana quan començaran les obres.
L’alcalde respon que l’empresa adjudicatària ha de presentar el Pla de seguretat i salut i
que, un cop aprovat per l’Ajuntament, es fa l’acta de comprovació del replanteig i s’inicien
les obres. Afegeix que, en aquesta sessió, s’aprovarà el Pla de seguretat i salut i l’inici de
les obres és immediat.
2.9 Aprovació del pla de seguretat presentat per l’empresa Construccions Ll. Cutrina
S.L. contractista adjudicatari de l’obra “Reparació de la coberta de l’Ajuntament”.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
3.1.Aprovació de les memòries redactades pel CEINR corresponents als capítols II i III de
la Gestió Forestal Sostenible 2009 per un valor de 31.434,84 € i 12.360,96 € iva inclòs
respectivament.
Adjudicació de les obres del capítol 2 a l’empresa Excavacions Lluís Icart, SL. Per
un import de 6.796 i 8.142 iva inclòs, i a l’empresa MOHAMMED Oulidi, per un
import total de 11.544,32 € iva inclòs.
Adjudicació de les actuacions del capítol 3 al CEINR per un import total de 12.360,96
€ iva inclòs.
Intervencions:
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que les feines que es fan estan poc concretades.
L’alcalde respon que l’enginyer del CEINR prepara les corresponents memòries on es
descriu l’actuació a realitzar i, un cop aprovades per l’ajuntament i executades, l’enginyer
de Medi Ambient ha de certificar que s’ha acomplert els treballs.
3.2.Atorgament de la llicència d’obres al Sr. J.C. per tal de poder efectuar unes obres
d’impermeabilització d’una paret, obertura d’una rasa en un vial d’uns 5 metres de
llarg al carrer i aprovació de la liquidació de taxes per valor de 118,92 euros.
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3.3. Atorgament de la llicència d’obres al Sr. M.S.C. per tal de poder efectuar reparar un
mur de pedra seca, i les lloses de pedra a l’era, i aprovació de la liquidació de les taxes
per valor de 52,25 €.
3.4. Aprovació de l’expedient de generació de crèdit 7/2010 de les obres de Remodelació
de la plaça de l’ajuntament i Habilitació de la zona de Compostatge.
3.5. Sol·licitud de subvenció per a la contractació de dos treballadors desocupats per a la
realització d’obres i serveis d’interès general i social, i aprovació de les memòries dels
projectes “protecció de zones naturals i periurbanes” i “foment a les activitats culturals
i socials” per valor de 7.624,18 i 7.470,29 € respectivament.
Intervencions:
L’alcalde explica que són els Plans d’ocupació. Un d’ells es contracta una persona per fer
tasques de suport de peó i l’altre d’ajuda administrativa. L’alcalde assenyala que, de
moment, s’ha sol·licitat la subvenció.
La regidora Sra. Núria Martí demana pel seu cost.
L’alcalde explica que la subvenció financia el seu cost.
3.6. Atorgament de la llicència d’obres als Srs. M.C.P i J.V.S. per tal de poder fer la
reforma a la seva vivenda. Aprovació de la liquidació de les taxes per valor de
4.667,62€.
3.7. Declaració de la caducitat de la llicència d’obres de construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat demanada pel Sr. J.A.L. i concedida el 11/05/07.
3.8. Atorgament de la llicència d’obres al Sr. J.S.T. per tal de canviar les lloses de pedra
per teula àrab en l’habitatge de la seva propietat. Aprovació de la liquidació de les taxes
per valor de 263,45€.
3.9. Atorgar complement retributiu extraordinari de 468,89 € a la treballadora D.M.B. per
la dedicació extraordinària del mes d’agost de 2010.
3.10. Atorgament de la llicència d’obres al Sr. E.A.P. per tal de canviar paviment
terrassa del seu habitatge. Aprovació de la liquidació de les taxes per valor de 69,20€.
3.11. Adjudicar definitivament el contracte d’obres Remodelació i ampliació de la plaça
de l’ajuntament a l’empresa Xavier Alsina, S.A. per import de 322.221,42 euros iva
inclòs, i retornar les garanties provisionals a totes les empreses licitadores.
3.12. Atorgament de la llicència d’obres als Srs. J.B.V. i M.S.G. per tal de poder
reformar un habitatge unifamiliar adossat de la seva propietat. Aprovació de la
liquidació de les taxes per valor de 1.782,80€.
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3.13. Atorgament de llicència de parcel·lació als Srs. M.C.P. i J.V.S. Aprovació de la
liquidació de les taxes per valor 60€.
3.14. Retorn de l’aval dipositat en concepte d’execució de les obres “Conducció d’aigua
de la Font de la Mola” a l’empresa Construccions Icart, S.L. per valor de 4.200 €.
3.15. Requeriment de documentació acreditativa signada per tècinc competent per a
l’atorgament de llicència d’activitat a l’empresa MOVILSA.
3.16. Atorgar complement retributiu extraordinari de 884€ al treballador LL.R.S per la
dedicació extraordinària dels mesos de setembre i octubre de 2010.
4. APLICACIÓ DE L’ESTALVI OBTINGUT EN RETRIBUCIONS DURANT
L’ANY 2010 A INVERSIONS.
El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig de 2010), en el seu capítol VI
assenyala les mesures a aplicar per les entitats locals en matèria econòmicfinancera;
L’article 14 del RDL abans esmentat declara recursos afectats els derivats de l’aplicació de
les mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que es
destinaran seguint l’ordre de preferència que tot seguit es detalla a les finalitats següents:
a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest fos
negatiu.
b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini.
c) A finançar inversions
d) Quan no resultin d’aplicació els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el propi
exercici a finançar inversions, es destinaran en successius exercicis a les finalitats
establertes en els apartats a, b) i c), amb el mateix ordre de prelació, fins a la seva
aplicació total.
Atès que una vegada complert i aplicat aquest RDL, tal i com figura detallat en l’expedient
tramitat a l’efecte, resulta un estalvi global de Tres mil nou-cents quaranta-sis euros amb
noranta-nou cèntims (3.946,99 € ).
Atès que aquesta corporació no té romanent de tresoreria negatiu derivat de l’última
liquidació aprovada;
Atès que tampoc pot destinar l’estalvi obtingut a la minoració del nivell d’endeutament per
quan no és deutor de cap operació financera subscrita a llarg termini;
Que l’ordre de prelació abans esmentat estableix que en aquest supòsit caldrà aplicar
l’estalvi obtingut al finançament d’inversions;
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Vista la necessitat de cobrir el finançament de l’obra del local social del Baell.
El ple adopta, per unanimitat dels assistents, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació els següents acords:
Primer. Destinar l’estalvi obtingut de 3.946,99 €, com conseqüència de la minoració de les
retribucions per al 2010 de tot el personal afectat per l’aplicació del RDL 8/2010, a rotular
les dependències municipals i, la resta, a finançar l’obra del local social del Baell.
Segon. Tramitar el preceptiu expedient de modificació de crèdits en el Pressupost
d’aquesta corporació per a l’exercici econòmic de 2010, amb la finalitat de donar
compliment als presents acords.
Tercer. Donar compte dels presents acords a la Intervenció i a la Tresoreria d’aquesta
corporació a l’efecte oportú.
Intervencions
El regidor Joan Dordas assenyala que no entén justes les mesures de reducció dels salaris
aprovades pel RDL 8/2010.
5. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010
CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2010 - EXP. 4/2010Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, el ple adopta, per unanimitat dels assistents, que suposen la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació els següents acords:
1. Aprovar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari del pressupost municipal de
l’exercici 2010, finançat mitjançant baixa de crèdits de despeses d’altres aplicacions
pressupostàries no compromeses.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
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6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2011
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2011 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

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

54.968,32
7.000,00
30.830,40
84.240,00
33.956,34

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0,00
87.210,56
0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298.205.62 €

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

83.832,03
80.308.12
300,00
36.842,85

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

96.902,62
0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

NOMBRE
PLACES

298.205,62 €

NOMBR
E
VACANT
S

GRUP
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I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

1

1

C2

IV. PERSONAL D'OFICIS
PEO MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA

1
1

0
0

AP
AP

3

1

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

El ple adopta, per unanimitat dels assistents, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació els següents acords:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2011 junt 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 2011 en la forma detallada en l´Annex II.
3. Exposar al públic pel termini de vint 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.
Intervencions
1.- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que, per exemple, les escombraries no s’abaixen,
com passa en altres municipis.
L’alcalde respon que no s’han tocat i que la seva reducció són mesures electoralistes.
2.- El regidor Sr. Joan Dordas demana com està el lloguer de la segona nau.
L’alcalde respon que manca realitzar el terra i que s’ha parlat amb l’adjudicatari per com
executar-lo però encara no tenim resposta. El terra ha d’anar d’acord amb el tipus
d’activitat però es planteja la possibilitat de col·locar un terra “estàndard” i finalitzar
l’assumpte.
3.- El regidor Sr. Joan Dordas assenyala, en relació al capítol 1 del pressupost de despeses
que la subvenció de compensacions de càrrecs electes no està concedida.
L’alcalde respon que no s’ha concedit i explica que si aquesta subvenció es denega
renunciarà a la seva remuneració, la qual suporta el propi Ajuntament, ja que és
incompatible amb la pensió de jubilació.
4.- La regidora Sra. Núria Martí assenyala que, en altres sessions plenàries, s’havia explicat
que en tot cas les despeses per desplaçaments i dietes acabaven significant el mateix cost
que la remuneració.
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L’alcalde explica que aproximadament sí, però que el funcionament dels ajuntaments
requereix que l’alcalde es mogui per aconseguir millores pel municipi i que les despeses de
desplaçaments s’han de pagar.
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que les dietes, l’alcalde, les ha de cobrar.
5.- El regidor Sr. Simon Rovira, en relació a capítol 2 del pressupost de despeses, pregunta
què entra dins aquest capítol.
L’interventor enumera els conceptes més rellevants.
L’alcalde explica que les dues despeses més importants són: l’enllumenat municipal i
FECSA. Assenyala que es podria plantejar la reducció de la il·luminació en funcionament
al municipi en determinades hores, i explica que s’ha canviat el subministrament de llum
adjudicat a l’empresa NEXUS.
7. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ
DE LA CLÀUSULA XIII DEL MATEIX
En sessió plenària de data 22 de desembre de 2009, fou aprovada la renovació de la
delegació, a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les facultats de gestió, liquidació i
recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic. Aquesta delegació es
feia extensiva 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.
En la mateixa sessió plenària es va aprovar el contingut del “Conveni de delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals”, així com el seu annex.
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva
sessió celebrada en data 25 de novembre de 2009, va aprovar una modificació del paràgraf
segon de la Clàusula XIII del Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals. Aquesta modificació, continguda en la corresponent Addenda
al Conveni de renovació de la delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació
de tributs locals, és favorable als interessos municipals, atès que redueix a un màxim de 3
anys, la penalització a aplicar pel cas que l’Ajuntament rescindís el contracte de delegació
de competències anticipadament, és a dir, abans de transcórrer el període mínim de duració
de 6 anys.
La clàusula XIII, un cop modificat el seu paràgraf segon en el sentit exposat, queda
redactada com segueix:
“XIII. DURACIÓ. S’estableix que la duració d’aquest contracte serà per un
període mínim de sis anys, a comptar a partir del dia 1 de gener de 2010, entesos
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com a exercicis complets, i es poden prorrogar per períodes d’un any, de forma
tàcita, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, abans del dia primer
de juliol de l’any de l’acabament o del darrer de pròrroga, la seva decisió de no
continuar-lo l’any següent, cas en què a partir del 16 d’agost de l’any de la
denúncia, ja no es formularan ni s’admetran nous càrrecs.
En cas de rescissió anticipada del conveni promoguda per un ajuntament, aquest
haurà d’abonar al Consorci, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis,
la quantitat que resulti de l’aplicació de la fórmula següent:
Q=PxA
on,
Q: quantitat a aportar en concepte de danys i perjudicis.
P: premi de cobrança en voluntària en el darrer exercici.
A: anys de vigència pendents abans de la denúncia anticipada, amb un valor
màxim d’ A = 3.
L’extinció del contracte obligarà al Consorci, a més de rendir el compte
extraordinari i de realitzar la preceptiva liquidació econòmica, a fer una liquidació
total dels valors que encara estiguin en el seu poder, fent-ne lliurament a
l’Ajuntament.
Qualsevol modificació del contingut d’aquest contracte requerirà el mateix
procediment seguit per a la seva aprovació.”
Vist el contingut de l’Addenda del conveni de renovació de la delegació de competències
de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el Consell Comarcal
del Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, que conté la
modificació del paràgraf segon de la Clàusula XIII d’aquest conveni;
El ple adopta, per unanimitat dels assistents, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació els següents acords:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni de renovació de la delegació de competències de
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el Consell Comarcal del
Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya - Ripollès.
Tercer. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura de
l’addenda al conveni.
8. CORRECIÓ D’ERRADES DE LA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE CAMPELLES I DEL NUCLI URBÀ DEL BAELL
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En sessió plenària de data 30 d’agost de 2010, el ple de l’ajuntament va aprovar inicialment
la ordenança fiscal reguladora del cementiri municipal de Campelles i del nucli urbà del
Baell.
Havent-se detectat un error en l’article primer del text aprovat inicialment és oportú
procedir a la seva esmena atès que aquell article fa referència als articles 15 a 19 i 58 de la
Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals i ha de fer referència als articles 15 a 19 i 57
del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú permet la rectificació, en
qualsevol moment, dels errors materials, de fet o artimètics existents en els actes
administratius.
Atès que el ple és l’òrgan municipal competent per aprovar les ordenances, també ho és per
a acordar la rectificació per errors en les mateixes.
El ple adopta, per unanimitat dels assistents, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació els següents acords:
PRIMER. Aprovar la correcció d’errades de l’article primer de l’ordenança fiscal
reguladora del cementiri municipal de Campelles i del nucli urbà del Baell, en el sentit que
la referència als articles 15 a 19 i 58 de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals ha
d’ésser als articles 15 a 19 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
SEGON. Publicar la correcció d’errades al BOP i al DOGC juntament amb l’anunci
d’aprovació definitiva de l’ordenança.
9. APROVACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER
A REGULAR L’EXECUCIÓ D’APROFITAMENTS DE FUSTA A LES
FORESTS DE PROPIETAT MUNICIPAL 2010.
Amb 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 el
corresponent plec de prescripcions tècniques particulars.
Vist que els ens locals tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat i amb
l’objectiu de regular-ne l’adjudicació dels aprofitaments.
Vist el Plec de prescripcions tècniques que consta a l’expedient.
El ple adopta, per unanimitat dels assistents, que suposen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació els següents acords:
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PRIMER. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques particulars per aprofitaments de fusta
2010.
SEGON. Notificar aquest acord al CEINR.
10. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE CAMPELLES,
AMB MOTIU DE LES PROPERES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DE 26 DE
NOVEMBRE DE 2010.
El punt es deixa fora de l’ordre del dia atès que el sorteig ja s’ha realitzat en una anterior
sessió pública.
11. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica els següents assumptes:
1.- Vodafone ha sol·licitat permís per instal·lar una antena de telefonia mòbil a l’edifici de
les escoles. L’alcalde explica que en aquell edifici ja n’hi ha una de col·locada i que no
sembla un lloc oportú.
Es debat al ple la possibilitat de proposar a Vodafone instal·lar-la en una altra zona del
municipi. Es decideix proposar col·locar-la a la pista poliesportiva com a alternativa.
2.- Es recorda que els propers dies 13 i 14 es celebrarà al municipi la festa de Sant Martí.
L’alcalde convida a tothom a participar-hi.
12. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
Es duen a terme les següents intervencions:
1.- El regidor Sr. Joan Dordas fa esment de la quantitat d’inversió que ha efectuat el
municipi, assenyalant que és en to positiu.
2.- El regidor Sr. Joan Dordas demana si les actuacions que es duen a terme al Mas
Angelats tenen llicència d’obres.
L’alcalde respon que tenen llicència per les actuacions que desenvolupen però que encara
els queda pendent l’electrificació, però l’expedient està pendent de la resolució
d’Urbanisme.
3.- El regidor Sr. Joan Dordes aporta un díptic del PSC on hi figuren les inversions de la
Generalitat al municipi de Campelles en el període 2007-2009. El regidor assenyala que no
utilitza el díptic en sentit electoral sinó que l’aporta perquè conté les inversions efectuades.
El regidor assenyala que si les inversions que hi consten són correctes s’han invertit una
gran quantitat de diners al municipi, els quals ascendeixen a 256.361,01 euros.
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L’alcalde respon que totes les inversions són benvingudes però que es podien haver invertit
més diners.

No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

