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. 7/2010
Caràcter: Extraordinària
Dia: 11 d’agost de 2010
Inici: 9:00h.
Acabament: 10:00h.
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. Jordi Baeta i Galceran
Excusa
Sr. Joan Dordas i Riu
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. Aprovació inicial del projecte d’obres “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament”.
2. Aprovació de l’expedient de licitació del projecte d’obres “Remodelació i ampliació de
la plaça de l’Ajuntament”
3. Modificació del pressupost de l’exercici 2010.
4. Proposta d’urgència: Nota de condol al regidor Joan Dordas i familia.

1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES “REMODELACIÓ I
AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT”.
L’Ajuntament de Campelles pretén dur a terme les obres de remodelació i ampliació de
l’actual plaça de l’Ajuntament, les quals té subvencionades pel Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC)
Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, el tècnic municipal, en compliment de
l’encàrrec que va conferir-li el ple de la corporació, ha redactat el projecte titulat
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“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, amb un pressupost de 433.059,49
euros IVA inclòs.
Atès que és necessari, prèviament a la licitació de les obres municipals, l’aprovació del
projecte per part de l’òrgan municipal competent per la seva adjudicació i que aquest és el
ple de la corporació, ja que l’import del projecte és superior al 10% dels recursos ordinaris
del pressupost municipal.
El ple acorda, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, adoptar els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte titulat “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament”, elaborat pel tècnic municipal.
SEGON. Sotmetre el projecte a exposició pública en el Butlletí oficial de la província de
Girona i al taulell d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies, als efectes que
puguin presentar-s’hi al·legacions.
En cas de no presentar-se’n, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de
prendre cap nou acord.
Intervencions
1. L’alcalde agraeix el treball de l’arquitecte municipal i dels serveis administratius de
l’Ajuntament.
2. La regidora, Núria Martí, demana si disposem dels terrenys propietat d’un veí que
confronten amb l’actual plaça de l’ajuntament.
L’alcalde respon que s’ha arribat a un acord amb el propietari i es durà a terme una
expropiació per mutu acord a principis de setembre.
3. El regidor Jordi Baeta assenyala que seria interessant poder comptar amb la participació
dels veïns alhora de decidir la ubicació exacta del mobiliari urbà.
La regidora Núria Martí demana sobre la possibilitat d’escollir una material diferent pel
terra.
L’alcalde respon que es pot proposar al veïns sempre que es respecti el pressupost i
amb l’opinió del tècnic municipal.
4. El regidor Simon Rovira demana per la protecció de la plaça.
L’alcalde respon que una part serà amb una barana i l’altre de pedra.
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES
“REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT”.
L’Ajuntament de Campelles té inclosa al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
, en la seva anualitat 2009, l’actuació “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament” amb una subvenció de 275.975,96 euros sobre el cost del projecte, el qual
ascendeix a 433.059,49 euros IVA inclòs.
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L’Ajuntament de Campelles va sol·licitar al PUOSC una pròrroga del termini
d’adjudicació d’aquesta obra atès que el municipi es trobava en plena tramitació del Pla
d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes.
El PUOSC va concedir l’esmentada pròrroga ampliant el termini fins a finals del proper
mes de setembre.
Atès que ens trobem al mes d’agost i que a finals del mes vinent cal haver adjudicat les
obres d’execució del projecte de “Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”,
per donar compliment a la normativa del PUOSC, s’entén que el més òptim és tramitar
l’adjudicació mitjançant el procediment obert, en la seva modalitat d’urgència, ja que
permet reduir, fins a la meitat, els terminis del procediment i permetrà complir amb la data
d’adjudicació de l’obra.
Vist que en data 5 d’agost de 2010 es va redactar i incorporar a l'expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'adjudicació del contracte.
El ple acorda, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, adoptar els següents acords:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra
“Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament”, convocant la seva licitació en la
modalitat d’urgència atès que aquesta modalitat és necessària per poder complir amb els
terminis d’adjudicació establerts pel PUOSC.
SEGON. Publicar l’anunci de licitació al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de la
corporació.
TERCER. Condicionar l’eficàcia de l’adjudicació definitiva del contracte a l’aprovació
definitiva del projecte “Remodelació i ampliació de la plaça de l’Ajuntament “
QUART. Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà
la licitació i el contracte d'obres del projecte “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament” per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
en la seva modalitat d’urgència.
CINQUÈ. Publicar l’aprovació inicial del Plec de clàusules al BOP de Girona i al DOGC,
per un termini de vint dies perquè puguin presentar-s’hi al·legacions.
SISÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb
una antelació mínima de set dies a la data d’obertura del sobre de documentació
administrativa.
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3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010
-

TRANSFERÈNCIA ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTARIES EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2010 - EXP.
3/2010-

Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria,
El ple acorda, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, adoptar els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit del pressupost municipal de
l’exercici 2010, finançat mitjançant transferència entre aplicacions pressupostàries, en la
forma i el contingut que es detalla en l’annex d’aquesta proposta, de la qual forma part
integrant.
SEGON. 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.
TERCER. 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.
QUART. 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.

DOCUMENT ANNEX
A. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2010.1.920.23300

CONCEPTE
Altres Indemmnitzacons

CONSIGNACI
Ó
ACTUAL
116.101.95

BAIXA
26.514,39

CONSIGNA
CIÓ
FINAL
89.587,56
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B. APLICACIONS DE CRÈDIT QUE S’ACORDEN.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
2010.1.151.61114

CONCEPTE
Remodelació i ampliació
de la Plaça de
l’Ajuntament

CONSIGNACI
Ó
ACTUAL

ALTA

CONSIGNA
CIÓ
FINAL

425.719,50

26.514,39

452.233,89

4. PROPOSTA D’URGÈNCIA: NOTA DE CONDOL AL REGIDOR JOAN
DORDAS I FAMILIA.
El ple de l’Ajuntament, assabentats de la mort del pare del regidor i company Joan Dordas,
volen expressar el seu condol al regidor i a tota la familia en aquests moments de tristesa i
acorden, per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, trametre el condol al regidor Joan Dordas i a la familia.

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

