AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
NIF : P1704100E

SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Núm.: 2/2013
Caràcter: ordinària
Dia: 26 d’abril de 2013
Inici: 18:00
Acabament: 20:45
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:
Excusa:

Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu
Sra. Marta Alsina i Domènech
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix la Sra. Núria Larroya Martí, treballadora de l’Ajuntament designada com a
secretària delegada permanent pel SAT comarcal i el Sr. Manel Vàzquez Díaz,
comissionat per les funcions públiques necessàries d'Intervenció a l'Ajuntament.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell Comarcal
del Ripollès comissionat per les funcions públiques necessàries de Secretaria a
l'Ajuntament.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donar compte de la liquidació del pressupost de 2012.
Destinació del resultat pressupostari ajustat en termes sec 95 de la
liquidació del pressupost 2012
5. Modificació del pressupost 1/2013.Concessió de crèdit extraordinari del
pressupost del 2013
6. Seguiment de la gestió municipal
7. Precs, preguntes i mocions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 9, corresponent a la sessió ordinària de 2112-2012 i a l’acta núm. 1, de la sessió ordinària de 26-02-2013.
La proposta s'aprova per unanimitat sense cap esmena
2. DONAR COMPTE DELS DECRET D’ALCALDIA
Núm.
1

Matèria
Adjudicació a l’empresa COP Germans Marty SA, per realitzar les obres de construcció i

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

manteniment de dues pistes forestals aprovades en resolució de d’11 de desembre del
2012 d’atorgament de subvencions de la Gestió Forestal Sostenible del 2011
Autorització de bestreta reintegrable a la treballadora NLM
Sol·licitud de subvenció a Dipsalut per al finançament de les despeses derivades de l’ús
del consultori local per un import de 1.600 euros
Sol·licitud d’actuacions de neteja de marges, dins la convocat òria per a la prevenció
d’incendis forestals en camins municipals i franges periurbanes, dels camins veïnals que
van al Baell, a les cases del Bac, a Planoles i a Coll de l’Erola, així com el repassar el
ferm d’un tram dels camins dels plans del Baell i d e la font de l’infern
Atorgar llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar situat a la parcel·la A
conegut com la cabanya de Cal Mestre (actualment ca la Margarida)
Tramesa de l’expedient administratiu número 35/2013 al Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona, i nomenar als lletrats del Consell Comarcal del Ripollès perquè
defensin els drets de l’Ajuntament
Atorgar llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar situat al Carrer
Fontibernes, anomenat “Els Pruners”
Incoar l’expedient per a la imposició de multes coercitives, fins al compliment del
requeriment al Sr. JAL
Nomenar als representats responsables de les pastures per al 2013 als Srs. JSC i PBB
Atorgar la llicència de divisió horitzontal a les Sres. ERR i VRR. per tal de convertir un
habitatge unifamiliar en dos habitatges en règim de propietat horitzontal, al Passeig de
les Basses número 13 de Campelles
Donar d’alta al padró d’aigua i escombraries la finca coneguda com Els Pruners, situada
al carrer Fontibernes número 14
Donar de baixa els rebuts d’aigua i escombraries a nom de la Sra. MAI i que pertany al
garatge del seu habitatge
Canvi titularitat rebuts d’aigua i escombraries de l’habitatge conegut com Ca La
Ginesteta
Assabentat del canvi de nom de l’activitat de restauració de Bar -Restaurant de Cal
Marxened
Atorgar un termini d’audiència al Sr. ARD per a què presenti al·legacions a la denúncia
per una presumpta activitat de taller de pintura de vehicles
Aprovar les liquidacions de la taxa de sòl, subsòl i volada de les empreses del grup
Endesa corresponents a l’any 2012
Aprovar les liquidacions de la taxa de sòl, subsòl i volada de l’empresa Iberdrola
Generació S.A.U. corresponents a l’any 2012
Aprovar la liquidació de la quota per al 2013 d’aprofitaments de caça a la “societat de
caçadors Puigmal
Aprovar la liquidació de la quota per al 2013 d’aprofitaments de pastures a la Junta de
Pastures de Campelles

El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012
Per part de l’alcalde es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del
Pressupost de 2012, aprovada per Resolució de data 28 de febrer de 2012,
d’acord amb el que estableix l’art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel q ual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, amb el següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
A 31/12/2012
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L'EXERCICI

Drets
reconeguts
nets
310.385,99
62.561,27
372.947,26

Obligacions
reconegudes
netes
283.597,55
169.021,62
452.619,17

0,00
0,00
372.947,26

0,00
0,00
452.619,17

AJUSTOS:
4. (-) Crèdits gastats finançats amb
Romanent de Tresoreria per a despeses grals

Ajustos

0,00
0,00
-79.671,91

101.287,14
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Resultat
pressupostari
26.788,44
-106.460,35
-79.671,91
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108.791,97
54.931,04

5. (+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

75.476,16

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2012
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

IMPORTS

140.024,87
341.375,69
22.881,44
0,00

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament

69.828,99

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI: SEC 95
NECESSITAT / CAPACITAT DE FINANÇAMENT
A 31/12/2012

Drets
reconeguts nets

15.687,10
30.134,77
39.284,84
15.277,72
715.161,84
31.182,14
303.722,67
380.257,03
Obligacions
Resultat
reconegudes
pressupostari
netes
283.597,55
26.788,44

a. Operacions corrents

310.385,99

b. Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)

62.561,27

169.021,62

372.947,26

452.619,17

Ajustos Sistema de Comptes Europeu 95
Total operacions no financeres (a+b)

IMPORTS
280.708,83
504.282,00

-106.460,35
-79.671,91
205.689,51

269.701,17

442.816,85

126.017,60

Tal i com estableix l’article 16 apartat 1 i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les Entitats Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local.
Per això, el dia 28 de febrer de 2013 la Intervenció va emetre un informe
corresponent a la liquidació del pressupost del 2012, pel qual informa del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació del
pressupost del 2012, en termes de Comptabilitat Nacional i segons el sistema
Europeu de Comptes Nacionals de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tal i com es
detalla en l’informe esmentat.
El Ple en queda assabentat
4. DESTINACIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT EN TERMES SEC
95 DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
Vist el Decret d’Alcaldia de 12 de febrer de 2013, mitjançant el qual s’aprova la
liquidació del pressupost del 2012 en termes de Comptabilitat Nacional, segons
el sistema Europeu de Comptes Nacionals, que resulta un import positiu de
45.470,09 euros, per tant es va obtenir un superàvit positiu en l’exercici
econòmic 2012.
De conformitat amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, pel qual s’estableix que en

el supòsit de que la liquidació pressupostària es situí en superàvit, aquest es
destinarà, en el cas de les corporacions Locals, a reduir l’endeutament.
Ates que el nivell d’endeutament d’aquesta corporació es nul;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Únic. Destinar el superàvit de la liquidació del pressupost del 2012 en termes
SEC 95 al finançament d’inversions per reduir l’apel·lació a nou endeutament,
per un import de 126.017,60 euros,
La proposta s'aprova per unanimitat
5. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2013: CONCESSIÓ DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI DEL PRESSUPOST DEL 2013
Atès que, en data 12 d’abril de 2013, l’alcalde de Campelles va incoar
l’expedient núm. 1/2013 de modificació del Pressupost per a l’exercici 2013;
Vist que la intervenció ha emès un informe favorable, però que amb aquesta
modificació del pressupost de 2013 es deixa de complir amb la llei d'estabilitat
pressupostària en els termes que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;
La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i
següents del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març i l’article 47 de la LBRL;
Atès que de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria a 31 de
desembre de 2012 per a despeses generals de signe positiu per un import
380.257,03 €, superior al necessari per garantir el termini de pagament de les
obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari finançat
mitjançant aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals a
31/12/2012 i transferència entre partides, en la forma i el contingut que es
detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant.
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. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2005, de 5 de març.
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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La proposta s'aprova per unanimitat
6. Modificació de la plantilla de la corporació
Vist que els necessitats ordinàries de la corporació exigeixen la presència diària
d'un empleat públic en règim funcionarial per a l'assumpció de les tasques
derivades de l'administració general i ordinària de l'Ajuntament;
Vist que actualment la plantilla compta amb una plaça d'administrativa en règim
laboral que dret a la Llei 7/2007, de 11 d'abril, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(EBEP) que a la seva DA 2a. Preveu el règim de les funcions públiques
necessàries de les corporacions locals;
Atès que el canvi de qualificació de la plaça es produeix per imperatiu legal en la
obligatorietat de complir l'article 9.2 EBEP;
De conformitat amb l’article 126.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de
règim local, les plantilles podran ser ampliades en els supòsits següents:
a) Quan l’increment de la despesa quedi compensat mitjançant la reducció
d’altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables.
b) Sempre que l’increment de les dotacions sigui conseqüència de l’establiment
o ampliació de serveis de caràcter obligatori que resultin imposats per
disposicions legals.
D’acord amb l’apartat tercer d’aquest mateix article, la modificació de les
plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment dels tràmits
establerts per a la modificació d’aquell.
Atès que en data 24-04-2013, la Intervenció va emetre informe sobre la despesa que,
si escau, implica la modificació de la plantilla;
Atès l’Informe de Secretaria de data 24-04-2013 i de conformitat amb allò que disposa
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local;
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la modificació de la plantilla de la corporació consistent en la creació
com a plaça funcionarial de la plaça laboral administrativa existent següent:
PLAÇA DE NOVA CREACIÓ
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació
plaça:
Administrativa

Núm.
places
1

Grup
C1

Nivell
22

Escala
General

Subescala

Retribucions
complementàries

Administrativa

9.603,58 €

2 . La plaça laboral existent que no es troba coberta amb caràcter definitiu queda

suprimida i els crèdits consignats s'apliquen a la plaça creada.

3. Proposar a l'Alcaldia l'adscripció i el nomenament temporal de la treballadora
que ocupa interinament la plaça laboral a la nova plaça funcionarial creada a
partir de l'aprovació definitiva d'aquest acord.
4. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat
al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
La proposta s'aprova per unanimitat
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El Sr. Josep Dordas demana que es tinguin en compte alguns camins del Baell
(camí del Baell a Ribes) a l'hora de fer neteges, si pot ser, abans de l'estiu.
El Sr. Cutrina comenta que ja hem demanar subvencions per neteja de camins i
si cal també podríem fer servir part del fons de millores.
El Sr. Josep Dordas, a instàncies dels veïns del Baell assistents, demana que
consti en acta la presentació d'un escrit amb un seguit d'incidències que han
detectat al Baell per tal que l'Ajuntament en tingui coneixement.
L'alcalde agraeix la tasca del veïns en la elaboració i presentació de l'escrit que
va en benefici de la millora de la qualitat de vida dels veïns del Baell. Declara
que és molt benvingut i que es tindran en compte totes i cadascuna de les
incidències que es fan constar. Far saber que la resta del poble de Campelles
també hauria de fer una actuació similar com a mecanisme de participació
ciutadana en els assumptes públics de l'Ajuntament.
Seguidament els regidors i l'alcalde comenten punt per punt tots els temes que
es fa referència a l'escrit presentat.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic assistent
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, com que no hi ha més punts a tractar, el
president aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,

Vist i plau
Alcalde president
Joan Dordas i Riu

Josep Ruiz i Muñoz
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