ANY2007
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 10/2007
Caràcter: ordinària
Dia: 29 d’octubre de 2007
Inici: 18:11
Acabament: 22:35
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Juan Dordas i Riu
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Estan assistits pel Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del Servei d'Assistència
Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, comissionat per la fe pública a
l'Ajuntament de Campelles.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
de Campelles, convocada en legal forma, i tractar els assumptes inclosos al
següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Ratificació de decrets d’Alcaldia
3. Donar compte de decrets d’Alcaldia
4. Acceptació de subvencions
5. Aprovació del Manual Infocat i actualització de càrrecs del Manual Bàsic
6. Subhasta aprofitaments 2007
7. Delegació de les facultats d’inspecció de l’impost de construcció i obres a favor de
la Diputació de Girona.
8. Aprovació modificació dels Estatuts de l’Associació de Municipis MAT.
9. Informe sobre la possibilitat d’incloure Campelles en les Jornades Europees de
Patrimoni per a l’any vinent.
10. Aprovació del pressupost presentat per Fusteria Navío per a realitzar armaris a la
sala d’exposicions.
11. Determinar l’horari en què tindrà lloc l’Ofici Solemne de Sant Martí.
12. Informe sobre les parcel·les que l’ajuntament vol recuperar.
13. Proposta del Patronat de Turisme de Ribes de Freser.
14. Aprovar l’opció de col·locació de l’antena de telefonia que no comporta instal·lar
una escala d’accés.
15. Aprovació de les actuacions que s’han d’incloure en el PUOSC anualitats 20082012.
16. Moció per a un Eix Pirinenc digne al seu pas pel Ripollès

17. Destí del formigó assignat pel Consell Comarcal del Ripollès per a la xarxa veïnal i
rural de camins.
18. Estudi de costos de la taxa de recollida d’escombreries.
19. Informes de l’Alcaldia
20. Precs, preguntes i mocions.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Un cop repartida es proposa al Ple l’aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior.
El regidor Sr. Joan Dordas Riu en nom del seu grup PM, què inclou el Sr. Jordi Baeta
Galceran, ha presentat un escrit (NRE 843 de 29-10-2007), on demana, entre d’altre
peticions, què no són procedents de tractar en aquest punt de l’ordre del dia, un seguit
de rectificacions de l’acta anterior.
L’alcalde vol que consti en acta que considera del tot injustificat l’atac que ha fet el Sr.
Dordas contra el secretari, qui compta amb la seva confiança i la del seu equip de
govern, presentant dos escrits a l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès.
Afegeix que aquestes no són maneres de demanar l’esmena de l’acta de la sessió
anterior que correspon elaborar al secretari de manera resumida i recollir només allò que
és rellevant i no pas tot el que es diu al Ple. El regidor té dret a fer constar expressament
allò que es digui a la sessió. També té dret a fer la oposició que consideri més adient a
nivell polític contra l’Alcaldia. Però en aquesta tasca no s’han incloure atacs contra el
personal que treballa per l’Ajuntament.
El Sr. Dordas manifesta que ell ha presentat els escrits dins la seva feina d’oposició pel
bé del poble i que li ha semblat o ha tingut la impressió que el secretari ha actuat en
favor de l’equip de govern i en contra de la oposició.
Seguidament es tracten sucessivament les propostes de modificació dels diferents punts
del Ple anterior proposades pel regidor Sr. Dordas amb el consentiment del Sr. Baeta,
amb el resultat següent:
- Modificació proposada del punt 3 : el regidor la retira perquè diu que consta
degudament plasmada a l’acta, apartat de precs i preguntes.
- Modificació proposada del punt 7: s’introdueix la manifestació del Sr. Dordas de “que
tot el tram de carretera que està dins del nucli urbà del Baell volia que fos declarat
urbà.” El Sr. Dordas afegeix que ell no pot votar a favor de la proposta tal i com la va
aprovar l’Ajuntament. Demana que es faci constar que ell només votaria a favor si
s’adoptava la proposta tal i com ell va dir i en cas contrari que consti el seu vot contrari.
Els assistents acorden fer constar a l’acta anterior el resultat de la votació (que no es va
fer expressament) amb els vots en contra dels dos regidors de l’oposició.

El secretari recorda que a l’inici del Ple anterior es va dir que a l’hora de votar les
propostes si no es feia constar el vot negatiu de cap regidor els acords s’entenien
adoptats per unanimitat. A partir d’ara, si vol el Ple, es faran votacions a ma alçada.
Modificació proposada del punt 10 per tal que es faci constar les seves manifestacions
referents al tècnic municipal:
a) Que el Sr. Sadurní plegués de treballar perquè la seva actuació al llarg de
dècades no la considera globalment positiva.
b) Que s’expliqués perquè després de tant de temps treballant per la corporació
municipal era necessari formalitzar la relació laboral amb aquesta del Sr
Sadurní, quan fins ara no ha constat al sotasignant cap document oficial que
explicités que l’esmentat Sr. havia treballat per l’Ajuntament. Cal assenyalar
que el Sr. Palau va manifestar que fins aleshores es pagava al Sr. Sadurní fent
un capmàs al cap de l’any, procediment que en el pla administratiu semblava
totalment irregular al sota signant.
c) Que no s’entenia el preu fixat per hora i el sistema de retribucions proposat:
fitxaria el Sr. Sadurní com un treballador a l’Ajuntament amb un rellotge ?
S’acorda afegir les manifestacions del Sr. Dordas. No pas les que presumptament va dir
l’alcalde (en cursiva) perquè no les va dir. Allò que va dir es que l’Ajuntament pagava
al cap de l’any amb la factura anual que ens gira el tècnic per treballs d’assistència
tècnica. El tècnic no té cap relació laboral amb l’Ajuntament.
Pel que fa la votació de la proposta d’aquest punt (que no es va fer expressament a la
sessió del Ple passat perquè ningú es va manifestar en contra de la proposta) s’acorda
fer constar el vot en contra del regidor Sr. Dordas i l’abstenció del Sr. Baeta.
Modificació proposada del punt 17: vol que s’afegeixi a precs i preguntes les
manifestacions de l’alcalde de que no s’ha cobrat lloguer de la nau municipal perquè el
local no disposa de llum, ni aigua. S’acorda afegir la puntualització
Modificació proposada del punt 15: la proposta de modificació no s’accepta perquè no
s’ajusta al que es va dir a la sessió del passat Ple.
Si és procedent i es modifica l’error material en l’any de la data de la instància
presentada que ha de ser 2007 i no 2008, tal i com demana el Sr. Dordas.
El Ple aprova l’acta anterior amb les modificacions introduïdes:
2. RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa al Ple la ratificació dels decrets d’Alcaldia següents:
DATA
27/09/2007
23/10/2007

RESOLUCIÓ
Sol·licitud de subvenció per a la neteja de lleres al municipi de Campelles
Sol·licitud de subvenció per al condicionament del Passeig de les Basses com a passeig
arbrat del municipi.

L’alcalde explica la proposta.
La proposta s’aprova per unanimitat

3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Es dona compte al Ple de la relació de decrets dictats des de la darrera sessió:
DATA
13/08/2007
16/08/2007
17/08/2007
21/08/2007
17/10/2007
17/10/2007
18/10/2007
18/09/2007
27/09/2007
01/10/2007
09/10/2007
17/10/2007
17/10/2007
17/10/2007

RESOLUCIÓ
Aprovació factura obra de teatre “Còmica Vida”, 4.060 €
Baixa del padró d’escombreries del rebut 0702000133 de Joana Salamó Solà per
duplicitat amb el rebut 0702000132.
Autoritzar El Sr. Juan Pairó Balcells a instal·lar una parada de venda de productes
alimentaris
Aprovar factura animació infantil Fefe i Companyia 406 €
Connexió aigua Sr. Martí Guillamet Vidal, C. Dalt, 15, 1
Connexió aigua Sr. Martí Guillamet Vidal, C. Dalt, 15, 2
Llicència obres Sr. Jordi López Hernández, reformes interiors.
Llicència obres Sr. Josep Dordas Vila, posar llosa a Can Villego
Llicència obres Sr. Mariano Rull, per posar reixa per aigües residuals a C. Major
Llicència d’obres Sr. Francesc Mestre Llecha, per revestiment de mur.
Llicència d’obres Sr. Joan M Carrulla Musons, reforçament mur del marge a C. Ripoll
Llicència d’obres Sr. Joan Domingo Brualla, per modificació pal d’entrada.
Llicència d’obres Sra. M Núria Martí Verdaguer, per reformes interiors.
Transferència 15% de l’aportació de la Societat de caçadors de Ribes de Freser al compte
del Fons de Millores

El Ple en queda assabentat
4. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS
Es proposa al Ple l’acceptació de les subvencions següents:
• De la Diputació de Girona per a Neteja i desbrossament dels marges dels camins
municipals, 1.500 €
• De la Diputació de Girona per a actuacions de millora forestal previstes en el
programa anual de millores -línia a)-, 3.000 €
• De la Diputació de Girona per a realització de tasques de gestió tècnica de les forests
municipals –línia b)- 1.500 €
• De la Diputació de Girona per a treballs de tractament de la vegetació, creació
d’infraestructures per a l’extinció d’incendis –línia c), 3.000 €
• De la Diputació de Girona per obres de millora de la pista de tennis: gespa artificial,
6.000 €
• De la Diputació de Girona per organització del XVIII campionat de botifarra, 1.000 €
• De la Diputació de Girona per a Senyalització urbana dels nuclis urbans, 7.700 €
• De la Diputació de Girona per a Neteja viària de neu dels accessos i carrers, 1.350 €
• Del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat per arxiu
municipal 1.510,90 €
La proposta s’aprova per unanimitat
5. APROVACIÓ DEL MANUAL INFOCAT
CÀRRECS DEL MANUAL BÀSIC

I

ACTUALITZACIÓ

DE

Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya disposa al seu
article 47 que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria.
Exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense
contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes o de calamitats públiques;
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general,
qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal;
Vist que l’Ajuntament de Campelles té signat un conveni amb el Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès per a la redacció dels
plans d’emergència municipals;
Vista l’actualització del pla bàsic d’emergència municipal i el Pla Específic INFOCAT
redactat pels tècnics del Consorci;
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre
aprovació de les ordenances i reglaments municipals;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’actualització del PEM Bàsic el Pla INFOCAT de
l’Ajuntament de Campelles.
2. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de 30 dies al BOP de la província de
Girona.
3. En cas que no es presentin al·legacions quedaran aprovats definitivament sense
necessitat de prendre cap altre acord.
4. Comunicar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya juntament amb quatre exemplars del Pla aprovat.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. SUBHASTA APROFITAMENTS 2007
El dia 27 de setembre de 2007 es va obrir l’única plica presentada per optar a la
subhasta dels aprofitaments corresponents a l’any 2007, l’oferta presentada per PRAT
SCP és de 33.733 € + IVA. Vist que aquest import és molt inferior al preu de licitació
que apuja la quantitat de 47.648 €.
Es proposa al Ple declarar la subhasta deserta.
El Sr. Dordas demana la màxima eficàcia a la gestió de la fusta que és un patrimoni
molt important del poble. També demana la màxima dedicació i la màxima cura.
L’alcalde explica abastament el funcionament de la gestió forestal.

La proposta s’aprova per unanimitat
7. DELEGACIÓ DE LES FACULTATS D’INSPECCIÓ DE L’IMPOST DE
CONSTRUCCIONS I OBRES A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ E GIRONA
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC)
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a exercir
eficaçment les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la
mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància
que un adequat exercici de les mateixes té de cara la a bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen
realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà
mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària. Aquest acord comportarà
la signatura d’un conveni que reculli totes i cadascuna de les delegacions realitzades, en
relació amb els serveis que XALOC prestarà i que comporten actuacions en matèria de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, així com la
assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Delegar a la Diputació de Girona les facultats d’inspecció de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com Annex I.
SEGON. Aquesta delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys. Transcorregut aquest
termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol
d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part
amb una antelació mínima de sis (6) mesos.

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla aquest
acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels
imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC,
de la Diputació de Girona.
QUART. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Aprovar la minuta de conveni a subscriure entre l’Ajuntament i la Diputació
de Girona, que s’adjunta com a Annex II.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona perquè accepti la delegació
conferida.
SETÈ. La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ. Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que
siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DE L’ASSOCIACIÓ
DE MUNICIPIS MAT.
Es proposa al Ple l’aprovació si s’escau, de la modificació dels articles 15 i 22 dels
Estatuts de l’Associació de Municipis Mat.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. INFORME SOBRE LA POSSIBILITAT D’INCLOURE CAMPELLES EN
LES JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI PER A L’ANY VINENT.
S’informa al Ple de la possibilitat de formar part de les jornades europees de patrimoni
que organitza el Museu d’Història de Catalunya en col·laboració amb el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat.
En l’any 2007 les jornades de Patrimoni han estat apadrinades pel Consell d’Europa i la
Unió Europea.
El Ple en queda assabentat

10. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER FUSTERIA NAVÍO
PER A REALITZAR ARMARIS A LA SALA D’EXPOSICIONS
Es proposa al Ple aprovar un dels dos pressupostos presentats per la Fusteria Navio per
a realitzar armaris a la sala d’exposicions:
I. Armari 210x165x1.9 amb portes correderes amb material, muntatge i envernissar
bastiment : 1.039 € (sense IVA)
II. El mateix armari amb portes d’acordió amb material, muntatge i envernissar
bastiment: 1.215 € (sense IVA)
Estudiades les dues ofertes els assistents aproven l’oferta més econòmica II per
unanimitat.
11. DETERMINAR L’HORARI EN QUÈ TINDRÀ LLOC L’OFICI SOLEMNE
DE SANT MARTÍ.
Mossèn Melcior ofereix
de Sant Martí:
1.
2.
3.

tres possibles opcions per a l’horari de celebració de la Missa
A les 12:00
A les 12:30
A les 13:00

Es proposa al Ple decidir l’horari de la celebració a les 12:00

La proposta s’aprova per unanimitat
12. INFORME SOBRE LES PARCEL·LES QUE L’AJUNTAMENT VOL
RECUPERAR
Existeixen parcel·les del municipi que van ser adjudicades en els anys 70.
El plec de clàusules de l’adjudicació inclou una condició que els adjudicataris havien de
complir en el termini de dos a quatre anys i no s’ha fet. Aquesta condició hi consta al
Registre de la Propietat.
En relació a l’existència de la condició del plec i el seu incompliment, l’Ajuntament vol
recuperar aquests terrenys.
Vista la relació de finques que consta a l’expedient i que ni tant sols s’han donat d’alta
al Cadastre i no han pagat mai cap tribut;
Per unanimitat els assistents acorden
1. Incoar l’expedient de recuperació d’ofici de les parcel·les i a tal efecte:
2. Demanar informe al serveis tècnics
3. Demanar informe als serveis jurídics
4. Demanar informe a la Direcció General d’Administració Local

5. Demanar informe al Ministerio de Gobernación que al seu dia va autoritzar la venda
de parcel·les.
6. Anotar la incoació de l’expedient de recuperació al Registre de la propietat
La proposta s’aprova per unanimitat
13. PROPOSTA DEL PATRONAT DE TURISME DE RIBES DE FRESER
Es proposa al Ple decidir sobre la incorporació de Campelles al Patronat de Turisme de
Ribes de Freser.
Els socis del Patronat de Turisme han d’abonar una quota anual.
L’alcalde explica la proposta.
El Sr. Dordas comenta que per situació n’hauriem de formar part.
L’alcalde esmenta que abans de formar-hi part caldria saber quins beneficis ens pot
donar.
El Sr. Baeta comenta que formem part de vàries entitats pel mateix fi. Hauríem de
formar part d’una i no pas de moltes.
Demanaran un estudi dels beneficis i despeses derivades de la incorporació al Patronat.
El Ple en queda assabentat sense prendre cap acord.
14. APROVAR L’OPCIÓ DE COL·LOCACIÓ DE L’ANTENA DE TELEFONIA
QUE NO COMPORTA INSTAL·LAR UNA ESCALA D’ACCÉS
Entre les dues opcions plantejades per ARCA INGENIEROS es proposa al Ple aprovar
l’opció de col·locació de l’antena de telefonia que no comporta instal·lar una escala
d’accés.
La proposta s’aprova per unanimitat
15. APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE S’HAN D’INCLOURE EN EL
PUOSC ANUALITATS 2008-2012.
Es proposa al Ple aprovar les actuacions que s’han d’incloure en el PUOSC anualitats
de 2008-2012 següents:
- Ampliació de la Plaça de l’Ajuntament i entrada del poble.
- Millorament de la xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli del Baell
- Avantprojecte d’una planta de compostatge de residus orgànics d’origen vegetal, de
gestió municipal.
- Equipaments municipals (condicionats a l’adquisició de terreny per a la seva ubicació)
- Condicionament del Passeig de les Basses, pel 2009.
- Modificació de l’enllumenat del nucli de El Baell, pel 2008.

Els assistents proposen que la redacció del projecte de l’obra d’ampliació de la plaça
de l’Ajuntament i la entrada del poble es tregui a concurs públic.
La proposta s’aprova per unanimitat
16. MOCIÓ PER A UN EIX PIRINENC DIGNE AL SEU PAS PEL RIPOLLÈS
Es dóna coneixement al Ple que l’Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de 25 de
setembre de 2007 acordà una moció per a un Eix Pirinenc digne al seu pas pel Ripollès.
Per unanimitat els assistents acorden donar-hi suport al moció de l’Ajuntament de
Ripoll.
17. DESTÍ DEL FORMIGÓ ASSIGNAT PEL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS PER A LA XARXA VEÏNAL I RURAL DE CAMINS.
Es proposa al Ple destinar el formigó assignat pel Consell Comarcal del Ripollès per a la
xarxa veïnal a finalitzar els camins que estan iniciats i al nou camí de Prat.
Els assistents acorden destinar per urgència una part del formigó al camí de can Goll del
Baell on s’ha instal·lat a viure una família.
La proposta s’aprova per unanimitat
18. INFORME DE L’INCREMENT DE COSTOS DE LA TAXA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES I ALTRES SERVEIS DEL CONSELL
COMARCAL DEL RIPOLLÈS.
Es proposa al Ple examinar i si s’escau, aprovar l’estudi de costos de la taxa
d’escombreries del Consell Comarcal del Ripollès
La proposta es deixa sobre la taula
19. INFORMES ALCALDIA
- Domini campelles.cat, reclamar la titularitat al Consorci Administració Oberta de
Catalunya. No està encara procedimentat i es desconeixen els costos que tindrà reclamar
la titularitat del domini. Fins a l’any 2008 està reservat per a l’Ajuntament, després
d’aquesta data serà lliure. Informació facilitada pel Sr. Eduardo González de l’AOC, T.
902877879.
- Convocatòria de subvencions per sufragar les despeses derivades de la redacció de
plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, Resolució MAH/3093/2007,
d’1 d’octubre, publicada al DOGC 4989 de 17/10/2007.
L’any 2006 el ple de l’Ajuntament va acordar no acollir-se a aquesta subvenció.
- L’alcalde demana propostes als grups per la Festa Major. El jovent no vol participar

20. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El Sr. Dordas esmenta la possibilitat de recuperar el vermut de la Festa Major.
L’alcalde es mostra d’acord.
El Sr. Dordas llegeix l’escrit que ha presentat a l’Ajuntament en data d’avui amb
Registre d’Entrada 842. S’incorpora una còpia a l’acta del Ple com Annex III.
L’alcalde replica que com ja ha dit al començament de la sessió, considera que el
regidor s’ha equivocat en atacar el secretari. Si el que volia és fer-hi constar alguna cosa
a l’acta anterior, ja hi ha un mecanisme per fer-ho que és el primer punt del Ple següent.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 22:35
hores del vespre, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
El president

Josep Ruiz i Muñoz

Manuel Palau i Guix

ANNEX I. A l’acord 7 DE l’acta del Ple de l’Ajuntament de Campelles de data 29-10-2007
La delegació conferida és integral, de manera que, a més de les funcions pròpies de la inspecció,
inclou també tant la liquidació com la recaptació voluntària i l’executiva resultants de l’ingrés
inspeccionat, i a títol enunciatiu i no limitador, comporta l’exercici de les següents funcions:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que
siguin ignorats per l’administració tributària local
b) Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les declaracions i
autoliquidacions que els obligats tributaris hagin presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents
d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
e) Recaptar en període voluntari i executiu els imports resultants de les actuacions d’inspecció
f) Expedir provisions de constrenyiment
g) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol
benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries.
h) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de
les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre
les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin.
i) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas.
j) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local
puguin portar a terme les seves funcions
k) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.
l) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

ANNEX II. A l’acord 7, de l’acta del Ple de l’Ajuntament de Campelles de data 29-10-2007
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS D’INSPECCIÓ DE
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS A FAVOR DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.

Girona, a __ de _________ de 2007.
Es reuneixen d’una part :
L’Il·lm. Sr. ________________ ( càrrec) i assistit pel secretari de la corporació, Sr.
___________
i de l’altra,
L’Il·lm. Sr. _______________ , alcalde de l´Ajuntament de ________________, en nom i
representació d’aquesta Corporació i assistit pel secretari de l´Ajuntament, Sr._____________
MANIFESTEN
I. L’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), estableix que les competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per
delegació.
De conformitat amb allò que estableix l’article 106.3 de la LRBRL i l’article 7 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL), la Diputació de Girona podrà realitzar, per delegació de les
entitats locals integrades en el seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció, i
recaptació de tributs i restants ingressos de dret públic.
Que l’article 8 del TRLRHL, estableix que les administracions tributàries col·laboraran en tots
els ordres en la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i preveu mecanismes de col·laboració
entre elles.
II. Que l’Ajuntament de _____________________ està interessat que la Diputació de Girona
realitzi
per
delegació
les
funcions
d’inspecció
de
________________________________________. Amb aquesta finalitat i a l’empara del que
preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, (en endavant LRJAPPAC) i 7.1
del TRLRHL, el Ple de la Corporació municipal en sessió celebrada el dia _________________
va adoptar acord de delegació a favor de la Diputació de Girona, i aprovació de la proforma del
present conveni.
III. La Diputació de Girona, per acord plenari de _______________ ha acceptat la delegació de
l’Ajuntament de ______________________.
IV. Ambdues institucions procedeixen a la formalització del present conveni de delegació,
segons el que preveuen l’article 4 de la LRJAPPAC i articles 7 i 8 del TRLRHL.
PACTES
Primer. OBJECTE

Mitjançant el present Conveni es concreta la realització de les facultats d’inspecció de
_____________________________________, per part de la Diputació de Girona, amb l’abast i
contingut establerts als acords plenaris de les respectives corporacions.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos
d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
La delegació conferida és integral, de manera que, a més de les funcions pròpies de la inspecció,
inclou també tant la liquidació com la recaptació voluntària i l’executiva resultants de l’ingrés
inspeccionat; i comprèn, a títol enunciatiu i no limitador, les funcions i condicions que es
transcriuen a continuació:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin
ignorats per l’administració tributària local
b) Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les declaracions i
autoliquidacions que els obligats tributaris hagin presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents
d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
e) Recaptar en període voluntari i executiu els imports resultants de les actuacions d’inspecció
f) Expedir provisions de constrenyiment
g) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol
benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries.
h) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les
actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin.
i) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas.
j) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local
puguin portar a terme les seves funcions
k) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.
l) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
Segon. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL PER EXERCIR LES FACULTATS
DELEGADES I PROCEDIMENT ESTABLERT A L’EFECTE
L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments i tràmits relatius a la gestió
tributària que s’estableixen al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a la Llei
general tributària, així com a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en l’organisme
autònom de gestió d’ingressos de dret públic de la Diputació de Girona (XALOC)
Tercer. INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
La Diputació de Girona percebrà, com a compensació econòmica, per les despeses que hagi
d’atendre per la prestació dels serveis d’inspecció, les quantitats que resultin de l’aplicació de la
tarifa Quarta l’ordenança fiscal de la Diputació de Girona que regula la taxa per la prestació de
serveis encomanats a XALOC.
Quart. RENDICIÓ DE COMPTES
La Diputació de Girona rendirà comptes de la gestió, d’acord amb el que preveu la normativa
interna de XALOC, almenys una vegada a l’any.

Cinquè. LIQUIDACIONS I TRANSFERÈNCIES
Amb caràcter general, XALOC practicarà liquidacions de la recaptació en el mes següent al de
la finalització de cada període de cobrament, i ingressarà a les entitats delegants la quantitat
resultant després de deduir l’import de la taxa per la prestació dels serveis de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic segons correspongui.
Durant el primer trimestre de l’exercici següent al que s’hagin efectuat les liquidacions de la
recaptació, XALOC practicarà el compte anual de recaptació.
Sisè. PRERROGATIVES I DRETS DE L’ORGANISME
Durant la vigència del present conveni, la Diputació de Girona, a través de XALOC, tindrà els
drets següents:
- percebre les quantitats establertes al pacte Tercer (taxes/tarifes)
- percebre del contribuent les costes originades per la tramitació del procediment de
constrenyiment
- percebre de l’Ajuntament les costes originades pel procediment executiu, degudament
justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’ens creditor

Setè. EXERCICI DE LES FACULTATS DERIVADES DE LA DELEGACIÓ
1. XALOC adoptarà les mesures necessàries per complir les disposicions de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2. XALOC custodiarà i arxivarà, bé en suport paper o per mitjans informatitzats, la
documentació considerada d’interès general o que pot resultar imprescindible per
justificar i/o resoldre actuacions i reclamacions en matèria d’inspecció tributària.
Vuitè. VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ
El present conveni serà eficaç des de la seva signatura i durant un període de quatre (4) anys, de
conformitat amb allò que s’estableix a l’acord de delegació adoptat per l’Ajuntament de
_______________.
Transcorregut aquest termini inicial, el conveni s’entendrà prorrogat tàcitament d’any en any, si
cap de les dues parts no comunica la decisió de deixar-lo sense efecte amb una antelació mínima
de sis (6) mesos; que s’haurà de formalitzar pel mateix òrgan i procediment amb què es va
adoptar l’acord de delegació.
Novè. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ
Si, amb posterioritat a la signatura del Conveni regulador de la delegació de facultats
d’inspecció de l’ICIO a favor de la Diputació de Girona, s’ampliés o modifiqués el contingut de
la delegació esmentada; un cop adoptats els acords plenaris corresponents es completarà el
Conveni formalitzat inicialment afegint-hi la certificació dels nous acords com a Annexos.
En aquest cas, i a efectes de l’eficàcia del conveni, s’entendrà iniciat novament el termini de
vigència de quatre anys de totes les facultats objecte de la delegació, des de la data d’acceptació
de l’ampliació o de la nova delegació.
Desè. CAUSES D’EXTINCIÓ
Seran causes d’extinció del present Conveni les següents:
1. que no es prorrogui d’acord amb el que preveu el punt anterior
2. l’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona
3. la denúncia de qualsevol de les parts manifestada formalment
4. l’incompliment de les seves clàusules
5. qualsevol altra determinada en la legislació vigent.

ANNEX III. A l’acta del Ple de data 29-11-2007

