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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 8/2010
Caràcter: Ordinària
Dia: 30 d’agost de 2010
Inici: 18:00h.
Acabament: 20:00h.
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
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 i 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.
6.
7.
8.
9.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia.
Donar compte de decrets d’alcaldia.
Proposta d’aprovació del compte general 2009.
Creació de noves ordenances pel 2011.
Modificació d’ordenances fiscals pel 2011.
Aprovació prèvia d’un projecte d’electrificació en sòl no urbanitzable.
Gestió municipal.
Precs, preguntes i mocions.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Prèviament a l’inici del punt número 1 de l’ordre del dia, l’alcalde demana al ple un minut
de silenci per la mort del pare del regidor Sr. Joan Dordas.
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes números 5, 6 i 7.
El ple aprova les actes per unanimitat.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
2.1

Aprovació de la memòria valorada i redactada pels serveis tècnics de
l’Ajuntament de l’obra “Habilitació de la zona de compostatge “ i valorada en
25.159,96 €.

2.2

Aprovació de la modificació de les remuneracions dels treballadors de l’Ajuntament
de Campelles de conformitat amb l’article 1 del Real Decret-Llei 8/2010, de 20 de
maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic,
on s’estableixen les modificacions de la llei 26/2009, de 23 de desembre de
pressupostos Generals del Estat per 2010, de conformitat al pressupost d la
corporació, en les quantitats mensuals següents, amb data d’efectes 1 de juny de
2010.

2.3

Sol·licitud de subvenció per als capítols I i II, de la Gestió Forestal Sostenible per
valor de 7.337,28 i 42.925,79 € respectivament.

2.4

Sol·licitud de canvi de destí de la subvenció de Fons de Subvencions 2010 a la nova
actuació: Reparació de la coberta de l’Ajuntament.

2.5

Aprovació de la memòria valorada redactada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de
Campelles, corresponent a les obres de la Reparació de la coberta de l’Ajuntament
per valor de 31.463,-€.

2.6

Aprovació inicial del projecte d’ampliació del local social d’El Baell i que en el cas
de que no es presentin al·legacions en el període d’informació pública de 30 dies,
quedarà aprovat definitivament.

El ple ratifica tots els decrets per unanimitat.
Intervencions
Es duen a terme les intervencions sobre els números d’ordre que s’assenyalen:
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Número 2.1.
El regidor Sr. Joan Dordas demana on es duu a terme l’actuació.
L’alcalde respon que se’n realitza una a El Baell i tres a Campelles.
Número 2.3.
El regidor Sr. Joan Dordas demana si és per neteja del bosc.
L’alcalde respon que és per gestió en sentit ampli: neteja, adequació i millora.
Número 2.4
L’alcalde explica que s’ha sol·licitat el canvi de destí atès que la reparació de la coberta de
l’edifici de l’Ajuntament és urgent i que l’ampliació del magatzem municipal es podria
estudiar executar-la sota la nova plaça de l’Ajuntament.
Número 2.5
1. L’alcalde explica que inicialment es pretenia consolidar la coberta però que el tècnic
municipal va detectar que les bigues estan malmeses i que caldria estudiar canviar-les.
2. El regidor Sr. Jordi Baeta demana si el pressupost inclou el canvi de bigues de la
coberta.
L’alcalde respon que no s’inclou.
El regidor, Sr. Jordi Baeta, assenyala que el pressupost s’incrementarà de manera
important.
L’alcalde respon que segurament tindrà un augment respecte al previst.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
3.1.Incoar expedient per a la sol·licitud de declaració de l’Esglèsia de Sant Martí de
Campelles com a Bé Cultural d’Interès Local.
3.2. Atorgament autorització sanitària de funcionament de l’activitat del Bar Restaurant El
Llac, condicionant l’eficàcia de l’activitat a que la titular esmeni les deficiències
observada en l’acta d’inspecció de data 10 d’abril de 2010 en el termini de dos mesos.
3.3. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització el qual s’executa sobre una part del
carrer Pirineus, supeditant la publicació de l’aprovació definitiva i la seva eficàcia a la
constitució, per part dels interessats, de la fiança del 100% del valor de les obres
d’urbanització.
3.4. Retornar l’aval fiança en concepte de gestió de residus per les obres realitzades d’un
habitatge unifamiliar al seu dipositari, el Sr. S.A.I. per import de 2.803,67 €.
3.5. Atorgar complement retributiu extraordinari de 127,83 € a la treballadora N.L.M. en
concepte de remuneració de productivitat per l’acumulació continuada i reiterada de les
tasques pròpies del servei de tramitació de subvencions.
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3.6. Sol·licitud de subvenció per a la revisió dels plans d’emergència BASIC i INFOCAT
per un valor total de 2.400 € iva inclòs, i sol·licitud de revisió dels plans BASICS i
INFOCAT al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.
3.7. Encàrrec a l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Campelles, la redacció del local
d’ampliació del local social d’El Baell.
3.8. Retorn de la fiança en concepte de residus per import de 300 € i aval bancari de
garantia de les obres d’enderroc d’un edifici per import de 1.500€ a la seva dipositaria,
la Sra. D.M.P.
3.9. Contractació del subministrament d’energia elèctrica del municipi mitjançant el
procediment de contracte menor, amb el contractista NEXUS ENERGIA, S.A.
3.10. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per un import de 960 €,
amb destí al projecte “equipament per a la digitalització de documents”.
3.11. Contractar per urgència al Sr. G.E.T. amb la modalitat de contracte laboral amb
jornada complerta, amb la categoria d’auxiliar administratiu i amb efecte del dia 26 de
juliol al 27 d’agost de 2010.
3.12. Ordenar al Sr. J.A.L. i M.A.V.V. promotors del projecte d’edificació de la parcel·la
4 sector 1A, perquè en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data
de notificació de la present resolució, executin les obres de protegir l’obra amb les
mesures de seguretat necessàries, consolidar tots els elements de l’obra que estiguin
inacabats, i que els tècnics de l’obra facin els tràmits necessaris a les diferents
administracions per tal de comunicar que les obres estan aturades.
3.13. Atorgar una subvenció de mil euros a l’Associació Comissió de Festes i Cultura del
Baell per tal de sufragar les despeses de l’organització de la Festa Major d’El Baell.
3.14. Ordenar el pagament de la factura número 1-10 de data 29/07/10 i d’import 3.540,€ a l’empresa Ferrer&Montoro Associats SLP, en concepte de bestreta per tal de què
facin la valoració de la finca anomenada el Castell.
3.15. Atorgament de la llicència d’obres de la Sra. N.P.M. per tal de poder efectuar unes
obres de millora a casa seva, i aprovació de la liquidació de taxes per valor de 118,92
euros.
3.16. Estimar parcialment de les al·legacions presentades pels Srs. R.M.C. i A.C.S., en el
sentit que, per a la publicació de l’aprovació definitiva del projecte d’iniciativa privada
instat pels interessats, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar
mitjançant la constitució de la garantia corresponent per valor del 12 % de les obres.
Desestimar la resta d’al·legacions presentades pels interessats.
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3.17. Acceptar la subvenció de la convocatòria “actuacions en els espais naturals
protegits de Catalunya” per import de 17.766,28 euros.
El ple en queda assabentat.
Intervencions
Es duen a terme les següents intervencions en relació als números d’ordre següents:
Número 3.1
L’alcalde explica que s’ha incoat l’expedient per sol·licitar-ne la declaració com a BCIL, la
qual cosa permet optar a subvencions pel seu manteniment.
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala les actuacions per preservar el patrimoni són
positives.
Número 3.10
El regidor Sr. Jordi Baeta demana quin tipus de documentació es digitalitza.
La Sra. Núria Larroya explica que és necessari per tramitar subvencions ja que es demana
adjuntar documentació signada i posteriorment escanejada. A part, és un instrument de
comunicació amb el servei del SAT del Consell Comarcal.
Número 3.11
L’alcalde explica que s’ha substituït a la Núria durant les seves vacances. S’ha fet una molt
bona feina.
Número 3.14
L’alcalde explica que el Jurat d’Expropiació va concedir tràmit a l’Ajuntament per
presentar la seva valoració i s’ha encarregat a aquesta empresa la seva redacció. La
valoració serà a l’Ajuntament la setmana vinent.
Número 3.17
La regidora Sra. Núria Martí demana quina actuació es duu a terme.
L’alcalde explica que es farà una tallada a la Cubil.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana quina previsió hi ha d’execució.
La Sra. Núria Larroya explica que ha d’estar finalitzat abans del proper 30 de novembre.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2009
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2009, i en atenció als informes
obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no s’ha produït
cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició pública segons
anunci publicat en BOPG núm. 107 de data 4 de juny de 2010.
El ple per unanimitat acorda:
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Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l'any
2009 en la forma en què ha estat presentat i retut.
Segon. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2009 i l’altra
documentació a què es refereixen les Regles 98 i següents de la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda,
EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord
amb la Resolució de 26 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5619, de 30 d’abril) per la qual es
publicà l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 13 d’abril de
2010, sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la
Sindicatura de Comptes el Compte General per mitjans telemàtics.
Tercer. Considerar presentat el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de
2009 al Tribunal de Cuentas, d’acord amb allò que determinen els articles 212 i 223 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals,
atès que en la Resolució abans esmentada i segons el conveni signat en data 18 de
desembre de 2009, entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
les entitats locals de Catalunya podran enviar els seus comptes mitjançant un únic
procediment telemàtic, que permetrà considerar presentats els comptes en ambdues
institucions a tots els efectes.
5. CREACIÓ DE NOVES ORDENANCES PER AL 2011
Atesa la necessitat d’aprovar una nova ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que permeti adequar l’import del pressupost de la
instal·lació o construcció de la qual es sol·liciti llicència a l’ajuntament, als valors de
mercat,
Atesa, per altra banda, la necessitat d’aprovar l’ordenança reguladora de l’atorgament de
llicències de primera ocupació o utilització d’edificis i instal·lacions,
El ple adopta per unanimitat els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el nou text de l’ordenança fiscal reguladora del Cementiri
municipal de Campelles i del Nucli Urbà del Baell, el texte integral de la qual és el
següent:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
CAMPELLES I DEL NUCLI URBÀ DEL BAELL
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
serveis funeraris i cementiri, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a
enterraments; permisos de construcció de panteons, nínxols, colombaris o sepultures;
ocupació d'aquests panteons, nínxols, colombaris o sepultures; reducció, incineració;
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el que es
preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a
instància de part.
b) L'atorgament de drets funeraris, així com les incidències derivades del mateix
(pròrrogues, canvis de titularitat, lliurament de títols, etc).
Article 3r. Subjecte passiu i responsables
Estan obligats al pagament de les tarifes:
a) En els serveis fúnebres, els familiars i, en el seu defecte, els hereus o legataris del
difunt, o altres contractants que procedeixi en dret, entre ells, les companyies
d'assegurances que contractin serveis complets.
b) En els serveis de cementiri, els adquirents de drets funeraris, llurs titulars o tenidors o
els sol·licitants, segons es tracti de primera adquisició o posteriors transmissions de drets
funeraris, d'actes dimanants del dret funerari o de la prestació del servei.
Són responsables solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques de l’article 38.1 i 39 de la LGT.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abasta de l’article 40 de la LGT.
Article 4t. Exempcions subjectives i bonificacions
Estaran exempts els serveis que es realitzin en relació a:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la
família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
1. Drets funeraris:
a) Concessió inicial de drets funeraris de nínxol per un termini EUR
de 50 anys
Nínxols vells
1r. Pis
700,00
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600,00
500,00
300,00
50,00
100,00

1.2. Canvi de titularitat
15,00
1.3. Lliurament títol i còpies
5,00
El canvi de titularitat de drets funeraris, a l’empara de l’article 39 del Reglament del
Cementiri municipal només suposarà el pagament de la tarifa 1.2.
2. Altres serveis
2.1. Trasllat de despulles a l'ossera o a fora del Cementiri
500,00
Aquesta taxa anirà a càrrec de l’últim titular conegut de la concessió o llogater.
Article 6è. Acreditament
La obligació de contribuir neix en el moment en què s'iniciï la realització de l'activitat
administrativa que constitueix el fet imposable, a instància de part o d'ofici.
S'entendrà sempre que l'inici de l'activitat administrativa afecta, o es refereix
singularment, al subjecte passiu donant lloc a l'existència posterior de la realització del fet
imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l'activitat administrativa en la data de
presentació de la sol·licitud, en el supòsit que aquest la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l'inici de l'activitat serà la declaració per part de l'òrgan de
l'Ajuntament de procedir d'ofici.
Article 7è. Gestió
S'exigirà el dipòsit previ de l'import total de la quota tributària amb anterioritat a la
meritació, i no es tramitarà sense que s'hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d'acord amb el procediment establert en
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
En el supòsit que no arribés a produir-se el fet imposable, l'Ajuntament retornarà les
quantitats dipositades.
Article 8è. Pagament
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en el
Reglament General de Recaptació.
Els contribuents que no satisfacin les seves quotes dins del període voluntari de cobrament
quedaran subjectes a la via d’apresament conforme l’anterior Reglament.
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Article 9è. Pèrdua de la concessió
S’entendrà caducada tota concessió o llicència temporal quan la renovació no es demani
dins dels sis mesos següents a la seva rescissió. En aquest cas l’Ajuntament queda facultat
pel trasllat de les restes al lloc designat a tal efecte en el mateix cementiri.
Article 10è. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades
per al seu desenvolupament i en l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 11è. Infraccions i sancions
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s'aplicarà el règim
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la
desenvolupen.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2011,
continuant vigent mentre no s'acordi la seva derogació o modificació expressa.”
Segon. Aquest acord provisional i els textos de les noves ordenances s’han d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició
d’interessat, en els termes de l’art. 18 del RDL 2/2004, pot examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que consideri oportunes.
Quart. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional, sense necessitat cap altre acord per part plenari de la corporació. Caldrà, en tot
cas, publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les noves ordenances.
Intervencions
L’alcalde explica que des d’intervenció es va assenyalar la necessitat d’elaborar l’ordenança
fiscal.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre quines referències s’ha treballat per preparar la
ordenança.
L’interventor explica que s’han estudiat les ordenances dels municipis de l’entorn.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana si es disposa d’un Registre.
L’alcalde respon que sí.
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6. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER AL 2011
Vistes les ordenances fiscals reguladores de les taxes i els impostos que l’Ajuntament de
Campelles té aprovades i que són d’aplicació al municipi;
De conformitat al Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i a la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de
les prestacions patrimonials de caràcter públic, es proposa modificar algunes de les
ordenances fiscals vigents, per tal de compensar l’increment progressiu de despeses al qual
l’Ajuntament ha de fer front, per poder continuar prestant els serveis públics que són de la
seva competència;
Previ informe de la Intervenció, i vistos els estudis econòmico-financers corresponents, que
posen de manifest el cost dels serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació de les
taxes;
El ple, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de taxes
i impostos municipals, per l’any 2011, següents:
a) Ordenança fiscal núm. 7 – reguladora Preu públic per la connexió a la xarxa de
subministrament d’aigua potable:
Article 3er: Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la de 125,00 €, per cada
connexió a la xarxa, que es durà a terme per part del peticionari i a compte seu, en les
condicions i d’acord amb les característiques que li senyali l’ajuntament.

b) Ordenança fiscal núm. 18 – reguladora Taxa utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local.
Es proposa modificar l’import d’algunes tarifes de l’article 6è “Quota tributària”, de
manera que quedi redactat puntualment de la manera següent:
2.A) 6.-B) PER CADA TAXI
2.B) * PER CADA CAIXER AUTOMÀTIC

100,00 €
120,00 €

c) Ordenança fiscal núm. 19 – reguladora Taxa per subministrament d’aigua:
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Es proposa incrementar en un 1% les tarifes de l’article 6è. “Quota tributària”, de manera
que quedarà redactat de la següent manera:
Tarifa primera - Subministrament d’aigua : Es fixa en 40,29 € per any i per habitatge.
(D’aquest import, 23,69 € corresponen a consum d’aigua i 16,60 € a manteniment de la
xarxa d’aigua)
Tarifa segona – Connexions i altres:
- reparacions o canvi del comptador (a sol·licitud de l’interessat): es repercutirà
l’import del cost de la reparació o de l’aparell comptador que es facturi a
l’Ajuntament, a més de les hores emprades pel peó municipal, a raó de 11,05 €/hora.
A aquests imports caldrà afegir el 18%, corresponent a l’IVA, excepte a l’ import
corresponent a consum d’aigua, al qual caldrà afegir el tipus reduït del 8% ”
Així mateix es proposa la creació de dos nous articles:
Article 12.- Restricció a l’amplada màxima de l’escomesa d’entrada als habitatges i
comunicació.
L’amplada màxima permesa de l’escomesa d’entrada de l’aigua als habitatges del
municipi de Campelles i del nucli urbà del Baell, serà de 3/8”, així mateix, el tècnic que
porti a terme l’instal·lació està obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament.

Article 13.- Propietat de la canonada de connexió amb la xarxa general fins l’escomesa.
La propietat del tram de la connexió d’aigua que enllaça anb la xarxa general de l’aigua
amb l’escomesa d’entrada de l’aigua dels particulars, es propietat d’aquest últims, per
tant la responsabilitat en seu mantentiment i reparació recau en els propis particulars.

SEGON. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2011 i
continuaran vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
TERCER. Aquest acord d’aprovació provisional i els textos de les ordenances fiscals que
s’hi annexen s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el
termini de 30 dies hàbils des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat,
en els termes de l’art. 17 del RDL 2/2004, pot examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que consideri oportunes.
QUART. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord provisional, sense necessitat cap altre acord per part plenari de la corporació.
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Caldrà, en tot cas, publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les
modificacions introduïdes.
Intervencions
L’alcalde explica que cal distingir entre determinades Taxes que, a dia d’avui, no
s’aplicaran, com són les llicències de taxi i els caixers automàtics; i per altra banda, en
relació a l’aigua, s’incrementa en un 1%, ja que es va dur a terme una obra important a El
Baell i cal adequar les taxes.
L’interventor explica que l’estudi de costos ha detectat que, fins a dia d’avui, la taxa
cobreix el 30% del cost del servei; amb la modificació de l’ordenança, la taxa, cobrirà el
56% del cost.
El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre quins valors s’ha dut a terme l’amortització.
L’interventor explica que s’ha tingut en compte el 100% de l’obra.
El regidor Sr. Joan Dordas demana si encara queden connexions d’uralita.
L’alcalde explica que sí, però que s’han anat reduïnt i que l’objectiu, quan es disposi de
finançament, serà eliminar-les completament.
El regidor Sr. Simon Rovira demana si l’aixamplada de la tuberia és suficient.
L’alcalde assenyala que pel consum domèstic sí.
7.

APROVACIÓ PRÈVIA D’UN PROJECTE D’ELECTRIFICACIÓ EN SÒL NO
URBANITZABLE.

En data 4 de maig de 2010 l’empresa Fun Planet Iniciatives SL va presentar un projecte en
sòl no urbanitzable per a dur a terme la instal·lació d’una línia de mitja tensió, baixa tensió
i un centre de transformació al terme municipal de Campelles.
En data 16 de juny de 2010 es va publicar al BOP de Girona l’anunci d’informació pel
termini d’un mes , als efectes de què es poguessin presentar al·legacions.
Vist que en el termini establert no s’han presentat al·legacions.
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar prèviament aquest projecte.
El ple, per unanimitat, acorda l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar prèviament el projecte que l’empresa Fun Planet Iniciatives SL va
presentar en sòl no urbanitzable per a dur a terme la instal·lació d’una línia de mitja tensió,
baixa tensió i un centre de transformació al terme municipal de Campelles.
SEGON. Trametre dues còpies de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, en el termini de deu dies a comptar des de l’endemà d’aquest acord.
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TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat amb el peu de recurs corresponent.
8. GESTIÓ MUNICIPAL
•

Sol·licitud ajut Casal Sant Martí

L’alcalde explica que els recursos municipals no permeten fer aportacions.
9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
9.1 El regidor Sr. Joan Dordas demana sí s’ha cobrat el dret de pas de la finca de Can
Gorra.
L’alcalde respon que sí està a sobre però que no han pagat encara.
9.2. El regidor Sr. Joan Dordas demana com està l’arrendament de la segona nau.
L’alcalde respon que manca fer el terra. Es va demanar a l’empresa Vilanova, que és la
constructora de les naus, però no han donat resposta.
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que caldria acabar-ho ja que es deixen d’ingressar uns
diners.
L’alcalde explica que hi ha tots els serveis però manca el terra.
9.3. El regidor Sr. Joan Dordas demana com està el pis de l’Ajuntament.
L’alcalde explica que les obres estan enllestides i que es procedirà a llogar-lo.

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

