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ACTA NÚM. 1/14
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 31 DE GENER DE 2014
Inici: 18:00
Acabament: 20:00
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de
Campelles, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria, sota la presidència del seu titular i
l’assistència dels regidors/es, relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis del XALOC (Diputació de
Girona.

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
delegada permanent pel Servei d’Assistència a Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).
És objecte de la reunió la celebració de la sessió, convocada en legal forma, a l'efecte de tractar
els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anteriors
2. Correspondència i despatx oficial
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
4. Donar compte de la relació de factures aprovades des de la darrera sessió plenària
5. Donar suport a la declaració institucional de l'Associació de Municipis per la
Independència a favor de la celebració de la consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un estat independent
6. Donar compte de la tramesa al MHAP de l’estat d’execució del pressupost a 31-12-2013
7. Suport al manifest davant l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local
8. Donar compte del calendari del contribuent pel 2014
9. Donar compte de la xifra oficial de població a 1-1-2013
10. Donar compte de la participació municipal a l’impost sobre les esta des als
establiments turístics
11. Aprovació de l’informe sobre la conveniència, necessitat i oportunitat d’actual
demarcació registral i notarial
12. Aprovació de les al·legacions a presentar a l’atribució inicial del PUOSC 2013-2017
13. Aprovació Acord transaccional entre l’Ajuntament de Campelles i la Sra. Maria Orriols
Ferreres per posa fi al litigi sobre l’expropiació parcial de la finca “El Castell” (recurs
contenciós administratiu número 232/12)
14. Seguiment de la gestió
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència dels regidors Marc Cutrina i
Jordi Baeta per motius de feina que no han pogut evitar per assistir a aquest Ple extraordinari.
Seguidament es tracten successivament els punts, inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’Acta del Ple núm. 6, de 20 de desembre de 2013, sense esmenes
2. Correspondència i despatx oficial
L’alcalde fa esment que comentarà el despatx d’Alcaldia al punt de seguiment de la gestió.

3. Donar compte del Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ple
1
2

Data

Matèria

17-01
19-01

3

13-01-

Desestimació al·legacions Sr. Abadal sobre la 1a. multa coercitiva imposada
Designació de lletrats de la Diputació de Girona per personar -se en el recurs
contenciós administratiu 35/2013 referent a la declaració de territori lliure i
sobirà.
Bonificació de l’impost d’ITVM a tres cotxes històrics

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les relacions de factures aprovades des de la darrera sessió
plenària
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolució d’alcaldia des
de la darrera sessió plenària:
Relació 31/2013: factures de la 367 a la 413 per import de 21.310,05 €
Els regidor tenen còpies de la relació de factures.
El Ple en queda assabentat
5. Donar suport a la declaració institucional de l'Associació de Municipis per la
Independència a favor de la celebració de la consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un estat independent
Vista la moció de l'Associació de Municipis per la Independència referent a donar suport a la
declaració institucional a favor de la celebració de la consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un Estat independent, la qual és del contingut literal següent:
"DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania
de Campelles, vol manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà
possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i
democràtica, el seu futur col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims
del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest
acte democràtic, decidint el seu destí."
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. Aprovar la moció referent a donar suport a la declaració institucional a favor de la celebració
de la consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent.
2. Notificar aquest acord a l'Associació de Municipis per la Independència i al Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya a l'efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. Donar compte estat execució pressupostària, quart trimestre 2013
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D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola,
essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,7%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic
o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i tramès a
l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva aprovació i
seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre el
compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució del
quart trimestre del pressupost de 2013.
Per part de la Intervenció es dóna compte de la tramesa al MINHAP de l’estat d’execució
pressupostària corresponent al quart trimestre 2013, quin detall és el següent:

El Ple en queda assabentat
7. Suport al manifest davant l’aprovació
Sostenibilitat de l’Administració Local

de

la

Llei

de

Racionalització

i

Atès que s’ha aprovat la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local;
Vist el manifest davant l’aprovació del projecte de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local treballat conjuntament entre l'Associació de Municipis de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i els sindicats UGT i CCOO el qual és del contingut literal
següent:
"MANIFEST DAVANT L’AVANTPROJECTE DE
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

LA

LLEI

DE

RACIONALITZACIÓ

I

Vist l’avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local tramès
per la seva aprovació definitiva al Congrés. El text aprovat, previsiblement, serà implacable vers
la visió que el nostre país té i vol tenir de l’administració local de Catalunya.,
De fet, poc ha variat de quan el febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions
Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (ARSAL) que modificava la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic.
Poc temps després, el món local de Catalunya, expressava a través de la Comissió Permanent
del Consell de Governs Locals de Catalunya el seu posicionament:
Constatació que aquell avantprojecte suposava una invasió de les competències de la
Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, així com una laminació del principi d’autonomia local que la Carta
Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots
els ens locals de base territorial, com cap a les competències que la nostra capital té
reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona.
Així mateix, les organitzacions sindicals van manifestar també el seu rebuig a aquesta reforma
que suposa un profund canvi competencial i estructural en la dimensió de les administracions
locals, feia una reinterpretació minimalista de l’autonomia local, suprimia serveis públics de
proximitat necessaris i essencials per a la ciutadania i incidia de forma negativa sobre l’ocupació
pública i les seves condicions.
Aquell text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic,
contemplava mesures que afectaven greument l’autonomia local i que atemptaven contra
l’equilibri territorial. Pretenia una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania
i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que podia generar
ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i
poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des d’una òptica de
cost/servei, i significava la intervenció dels ens locals vulnerant l’actual model territorial de les
nostres comarques. Aquesta proposta partia d’un desconeixement o incomprensió de la realitat
del món local en general i del català, en particular. Cal recordar que les Administracions Locals
suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4’1% del deute públic.
D’aquells primers textos proposats per part de l’Estat, els governs locals del país, a través de
les entitats municipalistes i grups parlamentaris i les organitzacions sindicals han proposat
alternatives, esmenes i textos alternatius entre d’altres. Han volgut ajudar a la reflexió i millora
de la norma, així com de forma constructiva plantejar escenaris mes viables, eficients i amb una
visió positiva del que fan i representa l’administració local. L’autisme i poca predisposició de
l’Estat en col·laborar ha estat, com a mínim, decebedor.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65’9% del deute públic
mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i
serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. És
evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l’Administració Local no és la solució
al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat
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és la principal responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que s’ajusti a la
realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la
ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei
de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a
les necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania.
La proposta del govern de l’Estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que
veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació
supralocal podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un
ajuntament.
Ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i suficiència
financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi és
l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i indispensable per tal de donar
serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el
seu article 84. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país,
per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la
transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i
alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat
i que són elegits directament pels seus conciutadans, per la seva proximitat. Els electes locals,
especialment en el cas dels petits municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i
peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent
d’aquests electes a les seves viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la
seva cohesió social i territorial.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments
a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà,
expressa els objectius de re-centralització, control i limitació de l’autonomia local que vol
executar el Govern de l’Estat.
Apostem per un model de competències i serveis públics de proximitat i de qualitat, prestats
per uns treballadors públics i eficients, ciutadans al servei de ciutadans i amb una forma
voluntat de servei i compromís.
Davant l’imminent aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, el món local de Catalunya, els electes democràticament escollits per
sufragi universal del nostre municipi, les organitzacions sindicals, els empleats públics, així com
un gran nombre d’entitats i moviments veïnals i socials, manifestem el total rebuig a aquest
projecte legislatiu.
Manifestem que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del nivell
competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim local, que tindrà
conseqüències socials en forma de majors desigualtats, un deteriorament i tancament de
serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes i a l’ocupació pública.
Manifestem, alt i clar, que els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat
per prioritzar polítiques i serveis municipals.
Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat
institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
Manifestem i exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i
explícitament la no invasió competencial re-centralitzadora".
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

1. Donar suport al manifest davant l’aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
2. Notificar aquest acord a l'Associació de Municipis de Catalunya, FMC i ACM, i a la
Subdelegació del Govern a Girona a l'efecte corresponent.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Donar compte del calendari del contribuent pel 2014
Atès la carta del Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, amb registre d'entrada número
1081, de 10 de desembre de 2013, sobre els períodes de cobrament i les ordenances fiscals pel
2014, es dóna compte al Ple que el calendari del contribuent pel 2014 serà:
-

1r. període de cobrament (3 de febrer al 4 d'abril): Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
2n. període de cobrament (15 d'abril al 30 de juny): IBI urbana, IBI rústica, IBI
característiques especials; Aigua 2013.
3r. període de cobrament (15 de setembre a 17 de novembre): IAE i Escombraries

El Ple decideix que la taxa de les escombraries es recapti el tercer període per tal de no
acumular-la als pagament d’IBI i aigua al segon trimestre. Així els veïns no s’ho
trobaran tot junt.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar compte de la xifra oficial de població a 1-1-2013
Es dóna compte que l’INE ha establert, a 1 de gener de 2013, en 137 habitants, la xifra oficial
de població de Campelles.
El Ple en queda assabentat
10. Donar compte de la participació municipal a l’impost sobre les estades als
establiments turístics
Es dóna compte que la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya ha comunicat
en data 3 de gener de 2014, que segons el què s’ha recaptat de l’Impost sobre les estades en
establiments turístics al municipi de Campelles, a l’Ajuntament li correspon la quantitat de
443,13 euros, corresponent al 30% de l’impost recaptat al municipi.
Cal que l’Ajuntament justifiqui la destinació d’aquesta quantitat en actuacions relacionades amb
el turisme durant l’exercici de 2013 mitjançant certificació del secretari interventor dins el mes
de gener de 2014 o bé deixar-lo per més endavant i acumular el 2014.
El Ple en queda assabentat
11. Aprovació de l’informe sobre la conveniència, necessitat i oportunitat
d’actual demarcació registral i notarial
El Ministerio de Justicia vol fer una nova delimitació registral i notarial del territori sobre la base
de les estadístiques d’activitat que té a la seva disposició.
En aquests moments, que les activitats immobiliàries es troben estancades, pretendre fer una
reforma en base a les dades de que disposa el Ministeri no és cap garantia de que en surti una
nova planta registral i notarial adient a les característiques permanents del territori.
Vist l’article 147 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria:
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Article 147. Notariat i registres públics
1. Correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria de notaries i de registres públics de la
propietat, mercantils i de béns mobles, la competència executiva que inclou en tot cas:
a. El nomenament dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles,
per mitjà de la convocatòria, l'administració i la resolució de les oposicions lliures i
restringides i dels concursos, que ha de convocar i portar a terme fins a la formalització
dels nomenaments. Per a la provisió de les notaries i dels registres, els candidats han
d'ésser admesos en igualtat de drets i han d'acreditar el coneixement de la llengua i del
dret catalans en la forma i amb l'abast que estableixen l'Estatut i les lleis.
b. La participació en l'elaboració dels programes d'accés als cossos de notaris i registradors de
la propietat, mercantils i de béns mobles d'Espanya, als efectes de l'acreditació del
coneixement del dret català.
c. L'establiment de les demarcacions notarials i registrals, incloent-hi la determinació dels
districtes hipotecaris i dels districtes de competència territorial dels notaris.
Es proposa al Plenari l’adopció de l’acord següent.
1. Sol·licitar al Ministeri de Justícia i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
que per a l’estudi previ a la nova proposta de demarcació registral i notarial no es tinguin en
compte les dades recents de l’economia que suposarien la desvirtuació de les necessitats
permanents reals i efectives del territori amb garanties d’eficàcia.
2. Que es mantingui l’actual demarcació fins que no es demostri la seva ineficàcia amb dades
que abastin un període de temps més llarg que els darrers cinc anys recessió i crisi.
3. Trametre aquest acord al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i a les associacions ACM i FMC per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Aprovació de les al·legacions a presentar a l’atribució inicial del PUOSC
2013-2017
En el DOGC núm. 6528, del 24 de desembre de 2013, s’ha publicat l’Edicte d'informació pública
de l'aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2017. Les al·legacions s’han de trametre pels mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes, a l’adreça http://www.eacat.cat. El període d’informació pública va
començar l’endemà de la publicació de l’Edicte al DOGC i finalitza el 31 de gener de 2014,
inclòs.
Vista la proposta d’atribució inicial del PUOSC 2013-2017 per Campelles següent:

Tot i que a l'Ajuntament de Campelles li és urgent l'execució de les obres de la xarxa d'aigua, la
necessitat de redactar el projecte amb un termini de sis mesos i la previsió del finançament per
a la seva contractació obliga a sol·licitar la inclusió de l'actuació “Millora de la xarxa
d’abastament d’aigua, 1a., Fase, distribució”, per l'exercici 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar el canvi d’anualitat de l’actuació de “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua, 1a.
Fase, distribució” per l’anualitat de 2015.

2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya pels mitjans telemàtics aprovats en el
tràmit d’informació públics abans del 31 de gener de 2014.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest
acord i per a l’adopció de les resolució que siguin necessàries per a la seva bona fi.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. Aprovació Acord transaccional entre l’Ajuntament de Campelles i la Sra. Maria
Orriols Ferreres per posa fi al litigi sobre l’expropiació parcial de la finca “El Castell”
(recurs contenciós administratiu número 232/12)
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Campelles i la Sra. Maria Orriols i Ferreres de data 17-102013, per posar fi al litigi sobre l’expropiació parcial de la finca “El Castell” (recurs contenciós
administratiu número 232/12) les conclusions del qual són que:
1. La senyora Maria Orriols Ferreres renuncia a qualsevol dret que derivi de l’acord del Jurat
d’Expropiació de Catalunya de 15 de febrer de 2012 i desistirà del recurs contenciós número
347/2011, que s’instrueix a la Secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal
Superior de Catalunya
2. L’Ajuntament de Campelles desistirà, per desaparició de l’objecte del procés, del recurs
contenciós administratiu que se s’instrueix amb el número 232/12 a la Secció segona de la Sala
del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
3. L’Ajuntament de Campelles compra a la senyora Maria Orriols Ferreres la finca “El Castell”
inscrita al Registre de la Propietat de Ripoll amb el nº1245 de Campelles (Ref. cadastral
031726DG289380001XY), pel preu alçat de 236.994,45 euros,
4. L’Ajuntament de Campelles renuncia expressament a l’exercici d’accions contra la senyora
Maria Orriols Ferreres si finalment s’estableix judicialment, l’Ajuntament accepta o resta
acreditat, que la finca 699 de Campelles, d’una superfície de 734m2, inscrita en el Registre de
la Propietat de Ripoll al foli 153 del llibre 7 del terme municipal de Campelles, està enclavada a
l’interior de la finca 1245 de la que en aquest contracte se’n pacta la compra.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’anterior conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’alcalde president Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la signatura del conveni, així com per a l’escriptura notarial de compravenda i
per a l’adopció de les resolucions que siguin necessaris per a l’executivitat d’aquest acord.
La proposta s’aprova per unanimitat
14. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica temes de la gestió ordinària:
- Va assistir a una reunió al Consell Comarcal pel tema de la taxa dels bolets.
- Ha fet gestions amb la Diputació de Girona i ha aconseguit la promesa de 20.000 € amb destí
a l’obra de d’arranjament de l’entrada del poble que s’ha encarit per la participació de l’artista
Domènec Batalla. Tindrem una obra important a l’entrada del poble.
El Sr. Josep Dordas demana que es tinguin en compte diverses inversions que cal fer al Baell:
un mur; un carrer; la neteja de la zona dels contenidors i arreglar la porta del local social.
També demana l’Ajuntament pagui les taules que fan servir a les Festa Major i que són
propietat de la comissió de festes.
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L’alcalde respon que tot s’estudiarà en la mesura e les disponibilitats econòmiques municipals.
No obstant remarca que al Baell els darrers anys s’estan fent més inversions que a Campelles.
Actualment s’està fent la nova zona de contenidors per traslladar els actuals i netejar la zona
davant l’Hotel Terralta.
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, com que no hi ha més punts a tractar, l’alcalde
president aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,

Vist i plau
Alcalde president

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu

