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. 13/2010
Caràcter: Ordinària
Dia: 22 de desembre de 2010
Inici: 17:00h.
Acabament: 18:00h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Joan Dordas i Riu
Excusa
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa 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.
2.
3.
4.
5.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Proposta d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2011.
Incoació d’expedient de contractació de les obres del projecte “Millora de la xarxa
d’abastament d’aigua potable del nucli de El Baell”
6. Inici del procediment de licitació del contracte de lloguer del pis propietat de
l’ajuntament de Campelles situat al carrer major s/n.
7. Sol·licitud de subvenció per càrrecs electes 2011.
8. Acceptació de les ajudes i normativa del PUOSC en relació a l’actuació “Millora de la
xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli de El Baell”
9. Gestió municipal.
10. Precs, preguntes i mocions
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1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de l’acta número 12.
El ple aprova l’acta per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
Votacions
Vot favorable de tots els presents.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
1.

Contractar al CEINR per tal de dur a terme l’actuació de substitució de filat espinós
i col·locació d’un nou filat no agressiu amb la fauna segons l’ajut atorgat pel
Departament de Medi Ambienti per finançar les actuacions dins dels espais naturals
protegits de Catalunya per l’anualitat 2010, i aprovació del pressupost presentat
pel mateix contractat per aquesta actuació de 25.380,41 euros IVA inclòs.

2.

Aprovar el conveni de compromís entre la Diputació i l’Ajuntament de Campelles,
en concepte de deixar en els aprofitaments silvícoles, almenys 15 peus grans o
extrafusters drets per hectàrea, dins la línia d’ajuts per a la gestió forestal sostenible,
per tal d’afavorir les espècies que en depenen, en una superfície de 8 ha.

El ple ratifica els decrets anteriors per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Votacions
Vot favorable de tots els presents.
Intervencions
En relació al punt 2.1.
El regidor Sr. Joan Dordas demana si amb aquest actuació es cobreix tota la superfície de
terreny a cobrir amb aquest filat.
L’alcalde respon que hi ha més extensió per actuar.
En relació al punt 2.2
L’alcalde assenyala que per materialitzar el compromís cal aprovar i signar el conveni.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
1.

Ordenar pagament de la factura número 10F0042 de data 3-11-10 per import de
25.380,41 euros per tal de gestionar la justificació de la subvenció del espais
naturals protegits de Catalunya per aquesta anualitat.
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Aprovació de l’expedient de generació de crèdit número 8/2010, per l’ampliació de
la partida d’infraestructures i bens naturals-millora de monts.
Destinar integrament el tram supramunicipal de la transferència del Fons del 2009
al Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal, per un import de 2.864,99 €.
Atogar llicència d’obres al Sr. J.J.M, per la reparació d’alguns porticons a l’edifici
de restauració que regenta, i aprovar la liquidació de l’impost de construccions i
taxes administratives per valor de 74,86 €.
Encarregar a l’arquitecte municipal la redacció de la documentació tècnica i de
coordinació de seguretat, i facultar-lo per visar la documentació i fer les gestions
oportunes davant el Col·legi d’Aparelladors.
Denegar la llicència d’obres presentada per l’empresa Telefónica de España atès
que és contraria a les previsions del POUM de la Vall de Ribes.
Contractar als Srs. C.S.Q i J.M.A. com a treballadors desocupats dins del Pla
d’Ocupació de Catalunya aprovat per aquesta anualitat per un import total de
13.315,18 euros i amb una durada de sis mesos a comptar des del 12 de novembre
de 2010.
Aprovació de l’expedient de generació de crèdit número 9/2010, per l’ampliació de
la partida de personal laboral eventual i de la seguretat social per un total de
1.315,18 €.
Sol·licitud al Consell Comarcal dels Serveis de representació lletrada en el recurs
número 444/2010.
Atorgar complement retributiu extraordinari a la nòmina de desembre a la
treballadora NLM per valor de 385,88€.
Ordenar el pagament de les quotes d’associat al CRD corresponents a les anualitats
2008 i 2009 per un import de 531,42 i 544,17 respectivament.
Atorgar la pròrroga sol·licitada pels Srs. RM.C.M. i J.B.M. concedint un termini
d’un mes i mig per a constituir la fiança del projecte d’urbanització d’iniciativa
privada que promouen.
Atorgar una pròrroga al Sr. J.T.H. per a la presentació de la liquidació de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per un termini de sis
mesos.

El ple en queda assabentat.
4. ADHESIÓ AL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA PEL 2011 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 2011;
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.
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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, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, els
següents acords:
PRIMER. Adherir-nos al Pla de formació continuada pel 2011.
SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, així com a l’Associació
Catalana de Municipis.
Votacions
Vot a favor de tots els assistents.
5. INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE “MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
DEL NUCLI DE EL BAELL”
L’Ajuntament de Campelles té aprovat el projecte “Millora de la Xarxa d’abastament
d’aigua potable del nucli de El Baell” el qual està inclòs a l’anualitat 2010 del PUOSC.
El projecte té per objecte principalment la renovació i millora de part de l’actual xarxa de
distribució, bàsicament el tram que transcorre dins el nucli urbà, a través de la carretera
GIV-4714 d’accés a El Baell, amb l’objectiu d’assegurar el correcte funcionament de la
xarxa, tant per a la dotació d’hidrants com per un futur creixement del nucli.
Atesa la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el previst a la llei de contractes del
sector públic.
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives
particulars que han de regir el contracte.
Vistes les competències del ple, d’acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei de
contractes del sector públic.
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, els
acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’obra titulada “MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE DEL NUCLI DE EL BAELL”, per import de 84.252 euros (71.400
euros de preu base i 12.852 euros d’IVA al 18%)
SEGON. Aprovar l’actualització de l’import del projecte al nou tipus d’IVA del 18%, atès
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que quan es va aprovar el projecte d’obres el tipus impositiu era del 16%.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
contracte d’obres “MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
DEL NUCLI DE EL BAELL”.
QUART. Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses que estiguin degudament
capacitades per executar l’obra, adjunta en la sol·licitud una còpia del plec de clàusules.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant
amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la
qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Votacions
Vot favorable de tots els assistents.
6. INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
LLOGUER DEL PIS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES
SITUAT AL CARRER MAJOR S/N
L’Ajuntament de Campelles és propietari d’un habitatge situat al carrer Major s/n de
Campelles.
Aquell habitatge, a data d’avui, està desocupat i s’entén oportú procedir al seu lloguer amb
l’objectiu d’evitar el deteriorament del mateix pel seu desús.
Atès que aquell habitatge forma part del patrimoni municipal com a bé de caràcter
patrimonial, la cessió del seu ús s’ha de dur a terme per mitjà de subhasta pública o,
excepcionalment, per concurs, d’acord amb l’article 72.2 del Reglament de patrimoni dels
ens locals.
Vist que s’ha incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars que
han de regir el procediment de licitació i el contracte.
Atès que, al tractar-se d’un bé patrimonial, la competència municipal per a la cessió en
arrendament de l’habitatge recau en el ple de l’Ajuntament, d’acord amb el previst als
articles 41 i 72 del Reglament de patrimoni dels ens locals i pel previst a l’apartat segon de
la Disposició addicional segona de la Llei de contractes del sector públic.
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, els
següents acords:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a la licitació del contracte de lloguer de l’habitatge situat
al carrer Major s/n de Campelles per a destinar-lo a vivenda habitual.
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SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars .
TERCER. Publicar l’anunci de la licitació del contracte de lloguer al Butlletí oficial de la
província de Girona i al perfil del contractant del web de l’Ajuntament.
Votacions
Vot favorable de tots els assistents.
7. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A RETRIBUCIONS A DETERMINATS
CÀRRECS ELECTES 2011.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5762 del 24 de novembre de
2010 es va publicar la “Resolució de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals, per a l’exercici 2011”.
El període establert per la convocatòria per a presentar la sol·licitud per part dels
ajuntaments finalitza el proper 22 de desembre de 2010.
Aquesta subvenció té per objecte concedir als ajuntaments una ajuda per poder costejar les
retribucions que reben els càrrecs electes municipals per raó de les seves tasques a
l’Ajuntament i d’acord amb el temps de jornada dedicat a les mateixes, essent la única
obligació de l’ajuntament la de suportar la cotització que, com a empresa, ha d’ingressar a
la Seguretat Social per la retribució del càrrec electe.
Atès que la competències és del ple municipal,
El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar la subvenció de la convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals, per a l’exercici 2011, sempre i quan, d’acord amb l’informe de la secretaria i
la intervenció municipals, l’ajuntament de Campelles es trobi dins els barems assenyalats
en la subvenció perquè sigui concedida. En cas contrari no es sol·licitarà.
SEGON. Si escau, designar com a beneficiari de la subvenció, en cas d’ésser concedida, a
l’Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix, alcalde president de l’ajuntament de Campelles, per la seva
dedicació del 100%.
Votacions
Vot favorable de tots els presents.
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8. ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PUOSC EN RELACIÓ A
L’ACTUACIÓ “MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DEL NUCLI DE EL BAELL”
L’ajuntament de Campelles té inclosa l’actuació titulada “Millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable a El Baell” a l’anualitat 2010 del PUOSC.
La normativa del PUOSC requereix que s’hagin d’acceptar, de manera expressa, que cal
acceptar les ajudes del PUOSC i la seva normativa.
Atès que l’òrgan municipal competent per a l’adjudicació del contracte d’obres d’aquella
actuació és el ple de la corporació, aquest també ho és per acceptar les ajudes i normativa
del PUOSC.
El ple adopta, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, els
següents acords:
PRIMER. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra
descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
SEGON. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de
l’Ajuntament perquè les obres s’executin amb normalitat i designar al senyor Jordi
Valldaura i Pous, enginyer tècnic d’obres públiques com a director facultatiu de les obres.
TERCER. L’ajuntament de Campelles es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
QUART. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
CINQUÈ. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei
SISÈ. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
2010.1.161.61118 del vigent pressupost municipal hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
SETÈ. Trametre aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya segons els models
establerts pel PUOSC.
Votacions
Vot favorable de tots els presents.
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9. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde explica els següents assumptes:
1. L’empresa Vodafone ha demanat instal·lar una antena de telefonia mòbil a la zona
poliesportiva mitjançant la signatura d’un contracte de lloguer. L’alcalde explica que la
proposta sembla bona, però que des de la secretaria s’ha assenyalat que no procedeix la
forma del contracte de lloguer, sinó que caldria dur a terme un conveni de cessió de l’ús del
domini públic.
L’alcalde exposa als regidors assistents que demanarà a l’arquitecte municipal i al secretari
de l’Ajuntament que duguin a terme les actuacions necessàries per poder plantejar a
Vodafone la opció d’instal·lar-se al municipi, afegint que la decisió final correspondrà al
ple de l’Ajuntament.
Els regidors presenta assenteixen.
2. En relació a la Junta Pericial municipal del Cadastre, atesa la defunció d’un dels seus
membres, és necessari nomenar-ne un substitut. L’alcalde demana als regidors presents si
tenen alguna proposta de nomenament, acordant-se que s’estudiarà una proposta i, prèvia
consulta amb l’interessat, es procedirà al seu nomenament.
3. En relació a l’adquisició d’un vehicle polivalent, l’alcalde explica que l’adquisició està
subvencionada pel PUOSC, a la vegada que s’ha concendit una altra subvenció per a la
seva adquisició. Es demanarà un canvi de destí de la subvenció del PUOSC per no perdrela, a la vegada que l’adquisició del vehicle estarà subvencionada.
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
No n’hi ha.
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

