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. 9/2011
Caràcter: Extraordinària
Dia: 7 d’octubre de 2011
Inici: 18:00h.
Acabament: 18:45h.
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. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Josep Dordas i Vila

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada i el Sr.
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 de la modificació de les ordenances fiscals pel 2012.
2. proposta d’aprovació del pressupost municipal de 2012
3. sol·licitud de canvi de destí de les actuacions incloses al puosc 2011 i pròrroga per a la
seva adjudicació
4. aprovació inicial del projecte “soterrament de les instal·lacions del carrer major fins a
la plaça de can fusté”
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1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE ELS ORDENANCES FISCALS
PEL 2012.
El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. Quan es modifiquen les
ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels
preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
El document inicialment aprovat de les vigents ordenances municipals data de l’any 1989,
sens perjudici d’algunes ordenances aprovades més recentment.
En aquest sentit, s’ha entès oportú adequar la redacció de les ordenances a l’actual
normativa reguladora de les hisendes locals subsanant, d’aquesta manera, remissions a
normativa ja derogada, a la vegada que s’aprofita per dur a terme la modificació de les
quotes i tarifes d’aquestes.
D’acord amb l’anterior, i amb la intenció de facilitar l’aplicació de les ordenances vigents,
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012, el text de les ordenances fiscals
següents i ordenar la imposició dels tributs assenyalats en les mateixes:

Número
ordenança
fiscal

Ordenança

1

impost sobre béns immobles

2

impost sobre construccions, instal·lacions i obres

3

impost sobre vehicles de tracció mecànica

4

impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

5

impost sobre activitats econòmiques
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6

ordenança reguladora del règim de devolució d’ingressos indeguts

7

taxa per expedició de documents administratius

8

taxa per llicència d’ obertura d’ establiments, llicència, autorització, règim
de comunicació i altres permisos municipals d’ activitats

9

taxa per llicencies urbanístiques

10

taxa de cementiri municipal

11

taxa de clavegueram

12

taxa per recollida d' escombraries i deixalles

13

ordenança per serveis per espectacles o transports

14

ordenança general reguladora dels preus públics

15

contribucions especials

16

taxa pel subministrament d’aigua

17

taxa per la utilització de l’escut municipal

18

ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o
per a l’aprofitament especial del domini públic local

SEGON. Derogar, amb efectes 1 de gener de 2012, les vigents ordenances fiscals.
TERCER. Publicar aquest acord al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí oficial de
la província de Girona, durant un termini de trenta dies, als efectes que les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que tinguin per
oportunes.
QUART. En cas de no presentar-se al·legacions, l’aprovació provisional s’elevarà a
definitiva sense necessitat de nou acord, publicant el text íntegre de les ordenances fiscals
al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell d’anuncis de la corporació.
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Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas demana si hi ha hagut variació en la taxa del cementiri i si
continua existint diferència entre el nucli de Campelles i el Baell.
L’alcalde respon que es manté igual, mantenint-se els mateixos imports.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2012 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 juntament amb la
plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, 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

73.250,48
7.495,00
31.305,05
68.721,35
29.416,12

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0,00
19.812,00
0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS

230.000,00 €

DESPESES
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

EUROS
100.956,48
69.290,67
300,00
39.640,85

19.812,00
0,00
0,00
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VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

230.000,00 €

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

I. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

1

1

C2

IV. PERSONAL D'OFICIS
PEO MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA

1
1

0
0

AP
AP

3

1

TOTAL
LABORAL

PLANTILLA

PERSONAL

Així mateix i vistes les bases d’execució del Pressupost,
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2012 junt amb les seves Bases
d'Execució.
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 2012.
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 de vint dies per la Plantilla aprovada i
considerar-los aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas demana per la partida de festes, assenyalant que, normalment,
cada any hi ha un petito augment.
La regidora Sra. Marta Alsina respon que ha estat una de les partides que s’ha ajustat més
però que hi ha un petit augment.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que la previsió en la reducció d’ingressos (construcció,
bosc, etc…) ha condicionat els pressupostos. No obstant, assenyala que s’ha procurat que la
necessitat d’ingressos afectes el menys possible, de manera directa, als veïns.
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L’alcalde explica que la reducció d’ajuts i subvencions han condicionat el pressupost i
matitza que l’increment dels impostos és mínim.

3. SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE LES ACTUACIONS INCLOSES AL
PUOSC 2011 I PRÒRROGA PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ
L’Ajuntament de Campelles té incloses al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya les
actuacions “Redacció del projecte d’ampliació de la plaça de l’Ajuntament” i “Adquisició
d’un vehicle polivalent multifuncional”, subvencionades amb 12.497,52€ i 54.931,04€
respectivament.
Atès que l’Ajuntament de Campelles va obtenir una subvenció d’una altra administració
per l’adquisició del vehicle polivalent, i als efectes de poder desenvolupar una altra
actuació d’interès municipal finançada amb la subvenció del PUOSC, s’entén necessari
sol·licitar un canvi de destí d’aquella actuació.
Altrament, l’Ajuntament de Campelles ha detectat la necessitat de realitzar una actuació de
major urgència i d’importància pel municipi. En concret, és necessari dur a terme el
soterrament de les instal·lacions del carrer Major fins a la plaça de Can Fusté, i la
construcció d’una escullera a la plaça de l’ajuntament.
Atès que es sol·licita el canvi de destí de les dues actuacions incloses a l’anualitat 2011,
s’entén necessari que, paral·lelament, es demani també la pròrroga per a les adjudicacions
de les mateixes a l’espera de la resolució sobre la petició de canvi de destí.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament de Governació el canvi de destí de les actuacions
incloses al PUOSC que a continuació s’assenyalen:
- Adquisició d’un Vehicle polivalent multifuncional. Actuació número 2011/859.
Es sol·licita el canvi de destí a l’actuació que portarà per títol “Soterrament de les
instal·lacions del carrer Major fins a la plaça de Can Fusté”, i amb un import de 61.034,49
euros IVA inclòs.
- Redacció del projecte d’ampliació de la plaça de l’Ajuntament. Actuació número
2011/860.
Es sol·licita el canvi de destí a l’actuació que portarà per títol “construcció d’escullera a la
plaça de l’ajuntament” i amb un import de 24.026,55 euros IVA inclòs.
SEGON. Sol·licitar la pròrroga per a l’adjudicació de les actuacions incloses a l’anualitat
2011 del PUOSC, i pel màxim de temps possible, atès que al sol·licitar el canvi de destí es
fa impossible iniciar els corresponents expedients de licitació.
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TERCER. Notificar aquest acord als Serveis Territorials del Departament de Governació i
Relacions Institucionals a Girona.

Intervencions
1. En relació al canvi de destí de l’adquisició del vehicle polivalent. L’alcalde explica que
l’Ajuntament tenia concedida la subvenció per adquirir el vehicle polivalent a través de
dues línies d’ajuts diferents. Per tant, es sol·licita el canvi de destí d’una d’elles,
particularment la inclosa al PUOSC, per no perdre la subvenció i es demanarà per a
l’actuació de soterrament de la línia elèctrica, la qual s’ha entès que era la millor opció.
El regidor Sr. Josep Dordas demana fins on arriba el projecte.
El regidor Sr. Jordi Baeta explica que arriba fins a la plaça de Cal Fusté.
2. En relació al canvi de destí de la subvenció per la redacció del projecte de la plaça de
l’Ajuntament. L’alcalde explica que es proposa el canvi per executar les obres d’una
escullera sota la plaça amb la finalitat d’assentar-la i evitar esllavissaments de terra una
vegada finalitzin les obres de la plaça.
El regidor Sr. Josep Dordas demana per les obres de millora del col·legi.
L’alcalde respon que les obres s’iniciaran molt aviat, el proper mes si tot va bé.

4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE. “SOTERRAMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DEL CARRER MAJOR FINS A LA PLAÇA DE CAN FUSTÉ”
Atès que l’Ajuntament de Campelles té interès en dur a terme l’actuació titulada
“Soterrament de les instal·lacions del carrer Major fins a la plaça de Can Fusté”, la qual té
per objecte donar compliment a les previsions de l’actual planejament, és necessari aprovar
el corresponent projecte tècnic amb caràcter previ a la seva licitació i execució.
Atès que per l’import de l’actuació la competència per a la seva contractació correspon al
ple, d’acord amb el previst a la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.
Atès el procediment d’aprovació regulat als articles 235.2 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte titulat “Soterrament de les instal·lacions del
carrer Major fins a la plaça de Can Fusté” per import de 61.034,49 euros IVA inclòs,
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sotmetent-lo a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anuncis al
Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell d’anunci de l’Ajuntament.
SEGON. En cas de no presentar-se al·legacions el projecte quedarà definitivament aprovat
sense necessitat d’adoptar un nou acord.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari – SAT a municipis

