ANY2007
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 11/2007
Caràcter: extraordinària
Dia: 8 de novembre de 2007
Inici: 18:00
Acabament: 20:30
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Excusa:

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

Assisteix la interventora Sra. Sandra Porcel i Cano comissionada pel SAT
comarcal.
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 la modificació d’ordenances pel 2008
2. Aprovació del pressupost de 2008
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES PEL 2008
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 econòmicofinancers corresponents,
que posen de manifest el cost dels serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació
de les taxes;

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de taxes i
impostos municipals, per l’any 2008, següents:
a) Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles: Es
proposa un tipus de gravamen del 0,59% pels béns de naturalesa urbana.
b) Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre circulació de vehicles de
tracció mecànica: Es proposa incrementar en un 3% les tarifes vigents. Per tant,
s’aplicarà un coeficient del 1,140313 sobre els imports del quadre de tarifes de
l’article 95 del RDL 2/2004, pel qual s’aprovà el text refós de les hisendes locals.
Per tant, l’article 7è d’aquesta ordenança quedarà redactat de la següent manera:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixades en l’article 95 del RDL 2/2004,
pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient 1,140313.
2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables
en aquest municipi serà el següent:

POTÈNCIA I CLASE VEHICLE

TARIFES 2008 (coef
1,140313)

TURISMES
DE MENYS DE 8 CAVALL FISCALS
DE 8 A 11,99 CAVALLS
DE 12 A 15,99 CAVALLS
DE 16 A 19,99 CAVALLS
A PARTIR DE 20 CAVALLS

14,39
38,86
82,03
102,19
127,72

AUTOBUSOS
MENYS 21 PLACES
DE 21 A 50 PLACES
MÉS DE 51 PLACES

94,99
135,29
169,11

CAMIONS
DE MENYS DE 1000 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE 1000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL

48,21
94,99
135,29
169,11

TRACTORS
MENYS 16 CAVALLS
DE 16 A 25 CAVALLS
MÉS DE 25 CAVALLS

20,15
31,66
94,99

REMOLCS I SEMIREMOLCS
MENYS 1000 KG I MÉS 750 KG CARREGA ÚTIL
DE 1000 KG A 2,999 CARREGA ÚTIL
MÉS 2,999 KG CARREGA ÚTIL

20,15
31,66
94,99

ALTRES VEHICLES
CICLOMOTORS
MOTOCICLETES FINS 125 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1000 CC

5,04
5,04
8,63
17,27
34,54

MOTOCICLETES DE MÉS DE 1000 CC

69,08

c)
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora Taxa per recollida d’escombraries: Es
proposa incrementar en un 15% les tarifes de la recollida d’escombraries. De manera
que l’apartat 2n de l’article 6è. d’aquesta ordenança quedarà redactat de la següent
manera:
TIPUS
Habitatges de caràcter familiar

TARIFES 2008
Import anual
90,08 €

Hotels

450,43 €

Fondes/restaurants/mútues

300,29 €

Indústries:
- fins a 15 treballadors
- més de 15 treballadors

300,29 €
600,54 €

Cases de turisme rural:
- fins a 10 places
- més de 10 places

270,24 €
360,32 €

d)
Ordenança fiscal núm. 19, reguladora Taxa per subministrament d’aigua:
Es proposa incrementar en un 3% 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 37,99 € per any i per habitatge.
(D’aquest import, 22,34 € corresponen a consum d’aigua i 15,65 € a manteniment de la
xarxa d’aigua)
Tarifa segona – Connexions i altres:
- connexió a la xarxa d’aigua: 126,21 €
- 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 10,42 €/hora.
A aquests imports caldrà afegir el 16%, corresponent a l’IVA, excepte a l’ import
corresponent a consum d’aigua, al qual caldrà afegir el tipus reduït del 7% ”

2. Aquestes modificacions començaran a regir des de l’1 de gener de 2008 i continuaran
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
3. Aquest acord 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. 18 del RDL 2/2004, pot examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que consideri oportunes.
4. 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 modificacions
introduïdes.
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
Els assistents comenten i debaten abastament les modificacions
La proposta s’aprova per unanimitat
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008
Vist el projecte de pressupost general d’aquesta entitat per a l’exercici 2008, 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:
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

49.737,00
20.000,00
26.106,15
99.050,00
31.750,00

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

25.525,00
0,00
0,00

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

252.168,15

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

51.000,00
138.150,00
400,00
31.757,86

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

30.860,29
0,00
0,00
0,00

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

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

252.168,15

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

1

1

C2

1
1

0
1

E
E

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

IV. PERSONAL D'OFICIS
PEÓ MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA

3

2

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

Així mateix i vistes les bases d'execució del Pressupost,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2008 junt amb les seves Bases
d'Execució, en la forma detallada en l´Annex I.
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 2008 en la forma detallada en
l´Annex II.
3. Exposar al públic pel termini de 15 dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los
aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant l'esmentat
termini no s'haguessin presentat reclamacions
La interventora Sra. Porcel explica la proposta
El Sr. Dordas fa constar que vol donar un vot de confiança i votarà
favorablement el pressupost. Però farà un seguiment de la gestió per dos motius:
per saber què és el que es fa i per poder donar explicacions als veïns quan li
demanin.
La proposta s’aprova per unanimitat
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20:30
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

