AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
NIF : P1704100E

ACTA NÚM. 5/13
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2013
Inici: 18:00
Acabament: 20:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de
Campelles, 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/es, 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.

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.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor treballadora de l’Ajuntament designada com a
secretària delegada permanent pel SAT comarcal.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió, convocada en legal forma, a l'efecte
de tractar els punts inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Donar compte dels Decret d’Alcaldia
3. Modificació del pressupost 2/2013: baixa, suplement i concessió de crèdit extraordinari del
pressupost del 2013
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió plenària
5. Donar comte de la tramesa de l’estat d’execució del pressupost a 30-06-2013
6. Donar compte de l’aprovació del Marc Pressupostari 2014-2017
7. Donar compte de l’aprovació de les Festes locals pel 2014
8. Aprovació del compromís amb la Diputació de Girona per reserva forestal
9. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una Agència
Comarcal per a la prestació de determinats serveis
10. Aprovació del conveni amb el Sr. Andreu Riera sobre nul·litat de la llicència d’obres
atorgada per l’Ajuntament i de cessió d’un solar sense aprofitament.
11. Aprovació inicial del pressupost 2014, bases d’execució i plantilla de treballadors
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Precs, preguntes i mocions
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta núm. 4, corresponent a la sessió ordinària de 30-082013
2. Donar compte dels Decret d’Alcaldia
Es dona compte al Ple de les resolucions d’Alcaldia dictades des de la darrera sessió
plenària següent:

Núm.

Data

Matèria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

07-09
09-09
13-09
27-09
10-10
17-10
17-10
21-10
21-10

Encàrrec plaques de carrers a Ceràmiques Aragall
Contracte menor adequació zona contenidors a Germans Marty
Informació pública del contracte privat d’arrendament del pis de l’Ajuntament
Aprovació cert. 4 obres soterrament línia elèctrica i telefonia
Comunicació a Recaptació del deute Sr. CC
Resolució recurs reposició JdA
Requeriment connexió a nova xarxa elèctrica soterrada
Modificació rebuts a Recaptació
Baixa dos rebuts (aigua i escombraries) a Recaptació

El Ple en queda assabentat
3. Modificació del pressupost 2/2013: baixa, suplement i concessió de crèdit
extraordinari del pressupost del 2013
Atès que, en data 15 d’octubre de 2013, l’alcalde de Campelles va incoar l’expedient
núm. 2/2013 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 baixa, 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.
La proposta s’aprova per unanimitat

2

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)
NIF : P1704100E

4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des de
la darrera sessió plenària:
- Relació 23/13: factures de la 248 a la 252 per import de 10.131,32 €
- Relació 24/13: factures de la 253 a la 281 per import de 16.686,45 €
- Relació 25/13: factures de la 134 a la 146 per import de 16.486,33 €
El Ple en queda assabentat
5. Donar comte de la tramesa de l’estat d’execució del pressupost a 30-06-2013
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució
dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola,
essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,7%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute
públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i
tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva
aprovació i seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre
el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució
del segon trimestre del pressupost de 2013, el resum del qual és el següent:

El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de l’aprovació del Marc Pressupostari 2014-2017
Per Decret d’Alcaldia de 27-9-2013 es va aprovar el Marc Pressupostari que s’ha tramès al
Ministeri Hisenda el dia 27-09-2013, abans del dia 30.
“...”
Decret d’alcaldia
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
El seu article 29 estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari
a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.
El seu article 27.2 estableix que, abans de l’1 d’octubre de cada any, les Comunitats
Autònomes i les Corporacions Locals trametran al Ministri d’Hisenda i Administracions Públiques
informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos.
En el seu article 12 determina una de les tres regles fiscals que recolzen els principis
d’estabilitat i sostenibilitat, que és la regal de despesa. Segons aquesta regla la despesa
computable no pot superar la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola. D’acord amb la circular 10/2012 de la FEMP de data 31-07-2012, i a
partir de la informació continguda en l’Informe de Situació de l’Economia Espanyola de data 20
de juliol de 2012, aquesta taxa de referència per al període 2014-2017 és la següent:
Regla de despesa per al període 2014-2016
2014
2015
1,5
1,7
El marc pressupostari previst 2014-2017 és el següent:
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“...”

“...”
El Ple en queda assabentat
Tanmateix el Ple per unanimitat ratifica l’anterior Marc en tot allò que sigui necessari
7. Donar compte de l’aprovació de les Festes locals pel 2014
Es dona compte de la següent:
“...”
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
L’Estatut dels Treballadors, al seu article 37.2, estableix que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a proposta
dels municipis respectius.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, el Ple és l’òrgan
competent per adoptar aquest acord. Els dies seleccionats no es poden escaure en diumenge
ni coincidir amb cap dels festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny,
publicada al DOGC núm. 6159, del 28 de juny de 2012.
RESOLC:
1. Escollir els dies 30 de maig (segona pasqua granada) i 11 de novembre com a proposta de
les festes locals per l’any 2014.
2. Ratificar aquesta resolució en el proper Ple que se celebri.
3. Trametre la proposta de dates al Departament de Treball als efectes oportuns.
“...”

El Ple en queda assabentat
Tanmateix el Ple per unanimitat ratifica l’anterior proposta en tot allò que sigui necessari
8. Aprovació del compromís amb la Diputació de Girona per reserva forestal
Vist el document de compromís tramès per la Diputació de Girona de reservar 143 arbres al
Bosc de Campelles;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el document de compromís en tots els seus termes
2. Facultar l’alcalde president Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la signatura del compromís.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una Agència
Comarcal per a la prestació de determinats serveis
Vista la moció de l’Ajuntament de Llanars sobre la creació d’una Agència Comarcal per a la
prestació de determinats serveis, següent:
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a Ripollès Desenvolupament i a
l’Ajuntament de Llanars
3. Felicitar l’Ajuntament de Llanars per la seva iniciativa
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Aprovació del conveni amb el Sr. Andreu Riera sobre nul·litat de la llicència
d’obres atorgada per l’Ajuntament i de cessió d’un solar sense aprofitament.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Campelles i el Sr. Andreu Riera Mulero de data 17-102013, sobre la liquidació de la responsabilitat per la nul·litat de llicència d’obres atorgada l’any
2006 i de cessió a l’Ajuntament d’un solar sense aprofitament;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’anterior conveni en tots els seus termes .
2. Facultar l’alcalde president Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la signatura del conveni, així com per a l’escriptura notarial de compravenda i
per a l’adopció de les resolucions que siguin necessaris per a l’executivitat d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Aprovació inicial del pressupost 2014, bases d’execució i plantilla de treballadors
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2014 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 el resum del qual per
capítols és el següent:

INGRESSOS
Capítols
Denominació
A. Operacions corrents
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
B. Operacions de
capital
6
7
8
9

Euros
73.084,00
2.400,00
35651,43
73.828.28
38.459,00

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers

0,00
19,812,00
0,00
0,00

Total ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243.234,71 €

DESPESES
Capítols
Denominació
A. Operacions corrents
1
Remuneracions del personal
2
Compra de béns corrents i servei
3
Interessos
4
Transferències corrents

Euros
105.746,48
89.337,26
300,12
27.850,85

B. Operacions de capital
6
Inversions real
7
Transferències de capital
8
Variació d'actius financers
9
Variació de passius financers

20.000,00
0,00
0,00
0,00

Total despeses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243.234,71 €

Vista la plantilla existent que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual següent:
PLANTILLA DE PERSONAL

PLACES

FUNCIONARIS
Administració general:
Administrativa
Total plantilla personal funcionaris
LABORALS
Peó manteniment
Personal de neteja
Total plantilla personal laboral
TOTAL GENERAL

VACANTS

GRUP/SUBGRUP

1
1

1
1

C1

1
1
2

0
1
1

AP
AP

3

2

Vistes les bases d'execució del Pressupost que consten a l’expedient,
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció que consten a l’expedient
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2014 junt amb les seves Bases
d'Execució, en la forma detallada en l’Annex I.
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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 2014 en la forma detallada en l´Annex II.
3. Exposar al públic pel termini de quinze 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.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Seguiment de la gestió municipal
No n’hi ha
13. Precs, preguntes i mocions
El Sr. Josep Dordas demana pel lloguer del pis i per la casa de fusta que es fa sota la plaça de
l’Ajuntament.
L’alcalde respon que pel pis es va fer un anunci als taulers de Campelles i el Baell, així com a
la Web municipal.
Pel que fa la casa de fusta, els seus fonaments són de formigó i anirà coberta de pedra
A preguntes del públic l’alcalde explica que l’aigua del camí del Baell que s’ha taponat, manarà
en Lluís que dilluns sense falta ho arregli.
També explica que la Diputació farà una cuneta americana des del trencant del Baell fins un
quilòmetre i mig.
El Sr. Josep Dordas demana si el garatge de can Salomó s’ha fet un camí.
L’alcalde respon que hi ha un camí públic que es diu de Fontusí i que ha de quedar lliure pel
pas de peatons.

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

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu

