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. 7/2011
Caràcter: Extraordinària
Dia: 8 de juliol de 2011
Inici: 18:00h.
Acabament: 18:30h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors/a Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila
Excusa
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.
6.
7.
8.
9.

Règim de celebració de les sessions ordinàries del ple.
Designació dels representants de la corporació als diversos organismes.
Donar compte del nomenament de tinent d’alcalde i de regidors delegats.
Designació dels membres de la comissió especial de comptes.
Dedicació i remuneracions de càrrecs, indemnitzacions i assignació per assistència a
les sessions plenàries.
Horari d’atenció al públic i del registre d’entrada de documents en format paper.
Donar compte del nomenament de tresorera municipal.
Proposta de festes locals pel 2012.
Donar compte de la contractació per urgència d’un auxiliar administratiu.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde dóna la benvinguda als regidors i al públic assistent, agraint-los la seva presència,
i excusa la presència del regidor Sr. Jordi Baeta.
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1.- RÈGIM DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
Atès que el ple de la corporació estableix el seu funcionament, amb caràcter ordinari,
mitjançant un règim de sessions ordinàries preestablertes, d’acord amb l’article 46.1 de la
Llei reguladora de les bases del règim local.
Atès que correspon al propi plenari municipal fixar la periodicitat de la celebració de les
seves sessions plenàries de caràcter ordinari, així com assenyalar-ne el dia concret, d’acord
amb el previst a l’article 30 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals i a l’article 47 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local
El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords:
PRIMER. La celebració de les sessions plenàries de caràcter ordinari es celebraran l’últim
divendres dels mesos parells, a l’hora que fixi l’alcalde en la corresponent convocatòria.
SEGON. En cas que aquella data escaigui en festiu, la sessió ordinària es celebrarà el
penúltim divendres del mateix mes.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
Intervencions
L’alcalde explica que s’ha proposat celebrar els plens en divendres per facilitar, als veïns
que ho desitgin, la seva assistència.
2.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS
DIVERSOS ORGANISMES
Atès que és necessari nomenar els representants de la corporació als diversos organismes,
als quals aquest Ajuntament en forma part, de conformitat amb l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords:
PRIMER. Nomenar els representants municipals següents:
1.
2.
3.
4.
5.

CEINR: Sr. Marc Cutrina Gallart
Consorci Ripollès Desenvolupament: Sra. Marta Alsina Domènech
ADF Vall de Ribes: Sr. Marc Cutrina Gallart i Sr. Josep Dordas Vila
Patronat de Turisme de la Vall de Ribes: Sra. Marta Alsina Domènech
ELFOCAT: Es manté la persona designada en el ple de data 22 de febrer de 2010.
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6. Junta Pericial del Cadastre: Es manté la mateixa composició dels actuals membres de la
Junta Pericial del Cadastre.
SEGON. Notificar-ho als organismes corresponents.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
Intervencions
L’alcalde explica que, en relació a ELFOCAT, es manté el Sr. Manel Palau i Guix com a
representant municipal.
3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE I DE
REGIDORS DELEGATS
S’assabenta al ple de la resolució d’alcaldia, de 27 de juny de 2011, de nomenament de
tinent d’alcalde i de regidors delegats:
“......”
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Nomenament de tinent d’alcalde i de regidors delegats
Atès que és necessari nomenar un tinent d’alcalde, ja que és un òrgan d’existència
necessària als municipis, de conformitat amb l’article 48.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la competència per nomenar el tinent d’alcalde correspon a l’alcaldia de la
corporació, d’acord amb l’article 53.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Atès que el nombre de tinents d’alcalde no pot excedir d’un terç del nombre legal de
membres de la corporació, d’acord amb l’article 22 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
Vist que la corporació municipal està formada per cinc membres.
Atès que l’article 21.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local permet a l’alcaldia
delegar les competències que li són pròpies.
Atès que aquestes delegacions poden ser en favor de regidors i que caldrà assenyalar l’abast
de la delegació, d’acord amb l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals.

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

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

RESOLC
PRIMER. Nomenar tinent d’alcalde a la regidora Marta Alsina Domènech. L’exercici del
càrrec es durà a terme d’acord amb el previst a la normativa de règim local vigent.
SEGON. Delegar les competències de l’alcaldia als regidors següents:
Regidora: Sra. Marta Alsina i Domenech
Àrees de gestió: Cultura, Joventut, Festes i Esports.
Regidor: Sr. Marc Cutrina i Gallart
Àrees de gestió: Medi Ambient i Benestar Social
Regidor Sr. Jordi Baeta i Galceran
Àrees de gestió: Urbanisme i Noves Tecnologies.
TERCER: Les delegacions efectuades als regidors referits abasten les facultats de direcció,
impuls i coordinació dels serveis i activitats corresponents, restant exclosa la facultat de
dictar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
QUART. Publicar aquesta resolució al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell
d’anuncis de la corporació.
“......”
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas explica que a El Baell es designa un representant municipal a
aquell veïnat, i demana si es durà a terme.
L’alcalde respon que està pendent de resoldre i que es nomenarà més endavant.
4.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
La Comissió Especial de Comptes és un òrgan municipal de caràcter obligatori, d’acord
amb el previst a l’article 20.1 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
La Comissió ha d’estar integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de
la corporació en proporció a la seva representativitat, d’acord amb l’article 58 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El ple adopta, per majoria absoluta, el següent acord:
Designar com a membres de la Comissió especial de comptes als membres de la corporació
següents:
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Independents per Campelles – Progrés municipal (PM): Sr. Joan Dordas i Riu, alcalde;
i Sra. Marta Alsina Domènech.
Convergència i Unió (CIU): Sr. Josep Dordas i Vila

Votacions
Tots els presents voten a favor.
5.- DEDICACIÓ I REMUNERACIONS DE CÀRRECS, INDEMNITZACIONS I
ASSIGNACIÓ PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS PLENÀRIES
Atès que correspon al ple de la corporació la designació dels càrrecs que es podran exercir
en règim de dedicació exclusiva o parcial, i de la determinació de les indemnitzacions que
hagin de correspondre als regidors amb major dedicació, com a conseqüència de l’exercici
d’encàrrecs de gestió de competències municipals, ja siguin pròpies de l’alcaldia o
plenàries, així com de les dietes i desplaçaments que corresponguin i de les assistències a
les sessions plenàries, d’acord amb l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim
local i de l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords:
PRIMER. S’exercirà en règim de dedicació exclusiva el càrrec d’alcalde de la corporació,
el qual tindrà una retribució bruta mensual de 1.012,97 € per catorze pagues, amb data
d’efectes 8 de juliol de 2011.
SEGON. El règim de dietes i locomocions serà l’establert a l’article 37.1, 37.2 de les Bases
d’execució del pressupost del 2011.
L’assistència a les sessions plenàries: 50€ per membre de la corporació present.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas demana si la distribució salarial per catorze pagues s’ajusta a la
legalitat.
El secretari respon que sí.
L’alcalde explica que és el mateix sou que ja es percebia fins ara.
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6.- HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I DEL REGISTRE D’ENTRADA DE
DOCUMENTS EN FORMAT PAPER.
Atesa la potestat d’autoorganització dels ens locals, prevista a l’article 4.1.a) de la Llei
reguladora de les bases del règim local i a l’article 8.1.a) del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya,
Es proposa al ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. L’horari d’atenció al públic serà el següent:
Dilluns, Dijous i Divendres : De 10 a 14 hores del matí.
Dimarts i Dimecres: De 12 a 14 hores del matí.
SEGON. El registre d’entrades de documents en format paper es regirà pel mateix horari
que el d’atenció al públic.
TERCER. Als efectes del còmput de terminis, i amb independència dels horaris del registre
d’entrades de documents en format paper, els dies hàbils o inhàbils ho seran d’acord amb la
normativa de procediment administratiu.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
7.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TRESORERA MUNICIPAL
S’assabenta al ple de la resolució d’alcaldia, de data 20 de juny de 2011, de nomenament
de tresorera municipal:
“......”
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Assumpte: Nomenament de tresorera
El Reial decret 1732/1994, del 29 de juliol, de provisió de llocs de treball de
l’Administració local reservades a funcionaris amb habilitació de carácter nacional
estableix que “En las Corporaciones locales con secretarías de clase tercera, la
responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesoreria y recaudación
podrá ser atribuida a un miembro de la Corporación o funcionario de la misma”.
Atès que el municipi de Campelles es troba en el tram de municipis amb la plaça de
secretaria-intervenció i no disposa de funcionaris que poden desenvolupar les tasques de la
tresoreria municipal, s’entén que es poden atribuir a questes funcions a un regidor de la
corporació.
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Vistes les competències atorgades a l’alcaldia per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, del 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC:
Nomenar a la Senyora Marta Alsina Domenech com a tresorera de la corporació amb
efectes de data 20 de juny de 2011.
“......”
8.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2012.
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/80/2011, de 27 d’abril,
publicada al DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011.
Vist el calendari de l’any 2012 i atès que el dia 11 de novembre Festa de Sant Martí a
Campelles s’escau en un diumenge.
El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords:
PRIMER. Escollir els dies 28 de maig (segona pasqua granada) i 12 de novembre com a
proposta de les festes locals per l’any 2012.
SEGON. Trametre la proposta de dates al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes
oportuns.
Votacions
Tots els presents voten a favor.
9.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA D’UN
AUXILIAR ADMINISTRATIU,
S’assabenta al ple de la resolució d’alcaldia, de data 27 de juny de 2011, de la contractació
per urgència d’un auxiliar administratiu:
“......”
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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que l’administrativa de l’Ajuntament de Campelles te previst gaudir les seves
vacances durant el període de l’1 al 23 d’agost de 2011.
Atès que l’Ajuntament de Campelles només disposa d’una persona que desenvolupa
tasques administratives, s’entén necessari contractar per urgència un auxiliar administratiu
a temps complert per la realització de la gestió ordinària de la corporació, durant els
termini de vacances de l’administrativa i un període de temps anterior i posterior a aquelles
dates per al traspàs de funcions.
Atès que el Sr. Gerard Espuga Torne té la titulació suficient per desenvolupar les tasques
pròpies del lloc de treball i que ja ha desenvolupat aquestes tasques a l’Ajuntament de
Campelles en períodes anteriors.
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local;
RESOLC
1. Contractar per urgència al Sr. Gerard Espuga Torné, amb DNI 46472741E, mitjançant
contracte laboral, a jornada complerta, en la modalitat d’eventual per circumstàncies de la
producció, categoria d’auxiliar administratiu amb efecte del dia 18 de juliol fins el 31
d’agost de 2011.
2. La retribució mensual bruta a percebre pel treballador serà de 940,- € bruts mensuals.
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri.
“......”
Finalitzades les propostes de l’ordre del dia, l’alcalde explica que es farà arribar als veïns
una circular on s’explicaran les atribucions dels regidors, als efectes que hom pugui
conèixer a qui es pot dirigir per qualsevol qüestió.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde aixeca la sessió a les 18:30 hores, de la qual, com a
secretari n’estenc aquesta acta.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

El secretari
SAT a municipis

