AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 2/15
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2015
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
accidental.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament
Aprovació de la separació de l’Ajuntament de Campelles com a membre del Consorci
Ripollès Desenvolupament
Aprovació del compromís de despesa de telefonia de 2015 i 2016
Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats
Moció d’urgència: aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica municipal de Campelles
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts, inclosos a
l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les actes següents:
Acta número 8 de 19-12-2014
Acta número 1 de 23-01-2015
2. Donar compte de la relació de factures aprovades
Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària:
- Relació 01/15: factures de la 01 a la 42 per import de 16.373,07 €
El Ple en queda assabentat
3. Correspondència i despatx oficial
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Es dóna compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del darrer Ple:
Data
22-12
23-12
23-12
07-01
13-01
15-01
15-01
16-01
19-01
20-01
20-01
16-01
23-01
27-01
28-01
28-01
28-01
29-01
02-02
03-02
10-02
19-02

Resum
DG Qualitat Ambiental Departament d’Interior: Dia Internacional envers el soroll el 29
d’abril
Aprovació Modificació Estatuts Consorci Localret
Consell Comarcal: obligatorietat de redactar i elaborar plànols de delimitació de franges de
protecció als nuclis urbans
CC Ripollès: liquidació servei de recollida de gossos
Diputació de Girona: denegació ajut neteja camins per prevenció d’incendis
Recaptació: anunci cobrament 1r. Període 2015
Trasllat Regió Emergències de Girona a Pl. Pompeu Fabra
DGAL: sobre recomptes de personal 2015
LOCALRET: adjudicació serveis de telefonia
DIGI: subvencions per concerts de música tradicional
Departament Interior: nou Decret sobre Plans d’Emergència
: sobre avaluació contaminació sonora
DG PFAT: pagament despeses socials
CC Ripollès: Pagament certificacions PUOSC soterrament línia carrer Major
DDGI: subvenció Fons de Cooperació Local 2015
CC Ripollès: Defensa model comercial català
DDGI: assessorament em promoció econòmica
DG Turisme alta d’activitats turístiques
DDGI: subvencions per fires
CC Ripollès: previsió Consell Alcaldes
DDGI: ajuts gestió forestal
DG Economia i Coneixement sobre pagament despeses Fons Social

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple
1
2
3
4
5

Data
11.12.2014
08.01.2015
14.01.2015
23.01.2015
23.01.2015

6
7
8
9
10
11
12

26.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
02.02.2015
03.03.2015
04.02.2015
13.02.2015

13
14

17.02.2015
18.02.2015

15
16
17
18
19

18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
23.02.2015
23.02.2015

Assumpte
2on expedient de generació de crèdit
Exempció ITVM Alfonso Toledano per discapacitat
Encàrrec al CEINR treballs de Millora de l’hàbitat a la finca de Pardinella
Donar de baixa rebut d’escombraries
Aprovar el pagament de la part proporcional de la paga extra de Nadal 2012, de
Núria Larroya i Lluís Rodríguez
Sol·licitud de subvenció a Dipsalut Pt03 (Analítiques Dipòsits)
Sol·licitud a Dipsalut pt04- analítiques consum humà aixeta
Sol·licitud subvenció inversió consultori local
De cessió d’ús de la Sala de festes
Sol·licitud de subvenció per nevades i ventades -extraordinària
Sol·licitud de subvenció de fons de cooperació econòmica i cultural
Llicència d’obres de Kopraba Graf, SL, construcció d’una casa unifamiliar al passeig
de les Basses,9
Sol·licitud de subvenció despeses corrents consultori local
Autoritzar a Antoni Triola per registrar directament a ANICOM, els animals de
companyia, del nostre municipi, als que implanti el microxip en la seva consulta
Subvenció de subvenció per esdeveniments firals-(fira puríssima)
Donar de baixa dos ITVM per traspàs
Sol·licitud de subvenció per excavacions arqueològiques al Castell
Donar de baixa un ITVM per error de municipi
Convocatòria de Ple pel dia 27-02-2015

El Ple en queda assabentat
5. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament
La Disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local estableix que els consorcis que ja estiguin creats en el
moment de la seva entrada en vigor, hauran d'adaptar els seus estatuts al que preveu aquesta
llei, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor.
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La Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, introduïda per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, estableix el règim
jurídic d'aplicació als consorcis i les determinacions que han d'incloure els seus estatuts.
Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa regula les causes i el procediment de separació i liquidació
d'un consorci.
En aquest marc legal ha esdevingut necessari modificar els estatuts del Consorci Ripollès
Desenvolupament, a fi d'adaptar-ne el seu contingut. En aquest procés d'adaptació dels estatuts
a la Llei 27/2013, s'ha aprofitat per introduir-hi altres modificacions, a fi d'adequar la regulació
estatutària a la legal vigent.
La modificació d'estatuts proposa el canvi de denominació actual del Consorci Ripollès
Desenvolupament per passar a anomenar-se Agència de Desenvolupament del Ripollès.
El Consorci Ripollès Desenvolupament està adscrit al Consell Comarcal del Ripollès per la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE), com a unitat institucional pública
(sector Administracions Públiques), amb efectes d'1 de maig de 2014.
L’acord d’aprovació i de modificació dels estatuts s’ha de sotmetre a informació pública pel
termini de trenta dies, en la forma que estableix l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
(ROAS).
De conformitat amb allò que disposa l’article 322 del mateix cos normatiu, la modificació dels
estatuts ha de ser adoptada per acord del seu òrgan superior de govern i ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a
l’aprovació.
La Junta de Govern del Consorci Ripollès Desenvolupament, en la seva sessió de data 16
d'octubre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels seus estatuts.
L'article 313.2 del Decret 179/1995, estableix que la modificació dels estatuts s'ha d'adoptar
amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Vist el contingut de l'informe favorable emès per Secretaria;
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Ripollès Desenvolupament, a fi
d'adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local i legislació concordant.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant
publicació al Butlletí oficial de la província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de presentar al·legacions, suggeriments i/o
reclamacions.
3. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació d’al·legacions,
suggeriments i/o reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat
d’ulterior acord i sense perjudici de l'adopció dels acords necessaris per part dels ens membres
del Consorci.
4. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
5. Publicar el text íntegre dels estatuts aprovats, una vegada hagi finalitzat el termini
d’informació pública. S'encomana aquesta publicació conjunta al Consorci Ripollès
Desenvolupament.
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6. Encomanar al Consorci Ripollès Desenvolupament que notifiqui l'aprovació definitiva dels
estatuts a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes de la inscripció en el Registre
dels Ens Locals de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat amb el quòrum de majoria absoluta requerit
6. Aprovació de la separació de l’Ajuntament de Campelles com a membre del
Consorci Ripollès Desenvolupament
Vist que aquest Ajuntament forma part del Consorci Ripollès Desenvolupament des de la seva
creació;
Atès que s’ha valorat la conveniència de deixar de formar part pel fet que no suposa cap
benefici pel municipi i per contra suportem una elevada despesa que la precària economia
municipal no pot continuar assumint:
Al llarg del temps s’ha evidenciat que no hi ha una proporcionalitat entre les aportacions
econòmiques de l’Ajuntament i els Serveis de promoció turística i econòmica que presta el
consorci. No obstant, per diferents motius entre els quals la solidaritat amb la resta
d’ajuntament no és el menys importants, ens hem mantingut dins el Consorci;
En els temps de crisi que corren tots els ajuntament hem de fer esforços per reduir la despesa
pública, deixant de prestar aquells serveis complementaris que no afectin el contingut essencial
de les competències bàsiques i obligatòries que no podem eludir.
Entre aquests serveis, per la naturalesa fonamentalment no turística del municipi de Campelles,
així com la escassa activitat econòmica que realitza el Consorci en són dos clars exemples.
Per tot això, l’Ajuntament planteja deixar de formar part del consorci i destinar la despesa anual
en atendre altres serveis prioritaris pels veïns de Campelles.
Vist l’informe preceptiu de Secretaria de data 27 de febrer de 2015, sobre els article 21 i 23 dels
Estatuts el Consorci referents a la separació de membres i atribució del Patrimoni als ens que se
separen;
De conformitat amb allò que disposa l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, els articles 118 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya;
Atès que cal l’aprovació per majoria absoluta del Ple;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la separació de l’Ajuntament de Campelles del Consorci Ripollès Desenvolupament.
2. Facultar l'Alcaldia o regidor/a a qui delegui per a la tramitació d'aquest acord i per a l'adopció
de les resolucions que siguin necessàries per a la seva bona fi.
3. Comunicar aquest acord al Consorci Ripollès Desenvolupament per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat amb el quòrum de majoria absoluta requerit
7. Aprovació del compromís de despesa de telefonia de 2015 i 2016
Atès que l’Ajuntament es va acollir a la compra agregada de serveis de telecomunicacions per
acord del Ple de 18-09-2013;
Vist que s’han adjudicat tres lots de serveis:
Lot 1. Veu fixa a Telefònica de España SAU
Lot 2. Mòbils veu i dades a VODAFONE
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Lot 3. Dades i accés a Internet a Telefònica de España SAU
Vist que LOCALRET ens requereix l’adopció del compromís que vam prendre per l’import que
ens sigui aplicable;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el compromís de despesa dels serveis adjudicats per LOCALRET en allò que afecta
l’Ajuntament de Campelles pels exercicis 2015-2016, tenint en compte els ajustament
necessaris per a la data d’inici i període de vigència.
2. Comunicar aquest acord al Consorci LOCALRET i a l’actual proveïdor de serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament per a al seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. Donar suport a mocions d’altres administracions i entitats:
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès de data 20-01-2015 següent:
“...”

11. SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL COMERÇ CATALÀ EN DEFENSA DEL MODEL PROPI
DEL PAÍS.
Vista la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, la qual és del contingut literal
següent:
Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de Treballadors,
Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya,
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC), Associació Catalana de
Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS), Federació Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida
(FECOM), Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç,
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de Catalunya,
Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios
(ANCECO), Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació Catalana d’Associacions de
Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política recentralitzadora imposada per l’actual Govern
de l’Estat que, en matèria de comerç, promou la desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el comerç
urbà, la transparència en el mercat i la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen
al sector
MANIFESTEM:
1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a través de les
seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens entre les parts implicades.
2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català, amb la voluntat
de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció errònia de la unitat de mercat.
Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional.
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida a tots els
establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i econòmic que aquesta
legislació configura.
4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan calguin, mitjançant el
diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la legislació pròpia de
Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió, el Ple acorda, per
unanimitat dels assistents:
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Primer. Donar suport a la Declaració del comerç català en defensa del model propi del país, i al Pacte Social
en defensa del model comercial català signat per la Generalitat de Catalunya, les patronals i sindicats del
comerç, en tots els seus termes.
Segon. Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Moció d’urgència:
Els regidors aproven per unanimitat la inclusió d’aquest punt pel fet que s’ha rebut el
document que s’aprova amb posterioritat a la convocatòria de Ple.
Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica municipal de Campelles
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit
d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat
acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i
nit, on també s’incorporen els usos del sòl.
Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a
disposició de la població.
Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix
el Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. El Departament de Territori i Sostenibilitat
té, a disposició de tots els municipis, en format digital, les propostes dels mapes de capacitat
acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa de
capacitat acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat
Ambiental. Aquestes propostes poden servir de base per adequar els mapes al Decret
176/2009.
Els mapes, en funció de les característiques del municipi, poden incorporar zones de soroll i
zones especials: ZEPQA, ZARE.
Vist el document de data 29 d’abril de 2014, "Mapa de soroll i adequació del mapa de capacitat
acústica del municipi de Campelles" elaborat per la Generalitat de Catalunya;
Vist l'informe del Serveis Tècnics municipals on s'exposa quins han estat els criteris per
l'elaboració del Mapa de Capacitat Acústica;
Atès que els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, 4.b) de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 del Decret 176/2009, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, atribueixen les competències per l'elaboració,
l'aprovació, la revisió deis mapes de capacita acústica i la corresponent informació al públic als
ajuntaments;
Atès que els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica i 4 del Real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, en referencia a la informació al públic, estableixen que els mapes de capacitat
acústica s'han de posar a disposició i divulgar entre la població d'acord amb la legislació vigent
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sobre el dret a l'accés a la informació en matèria de Medi Ambient, utilitzant les tecnologies de
la informació que resultin més adequades;
Ates que l'article 9 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, estableix
que s'ha de possibilitar la consulta deis mapes de capacita! acústica per mitjans telemàtics;
Ates que l'article 10.6 del Decret 17612009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos,
estableix que en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la zonificació acústica cal
garantir l’audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones acústiques i
els objectius de qualitat acústica;
Ates que l'article 14 i l'annex D del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos, estableix que les zones de soroll de les infraestructures existents les determina i
delimita l'Administració titular de la infraestructura i que s'han d'incorporar als mapes de
capacitat acústica municipal a títol informatiu.
Ates el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica Municipal de Campelles.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant la inserció deis anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP de
Girona), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, E-Tauler i a la web municipal, als efectes
d'examinar-lo i formular al·legacions.
3. Considerar que en cas de no haver-hi cap al·legació, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.
La proposta s’aprova per unanimitat
10. Precs i preguntes
L’alcalde vol que consti en acta el record del veí de Campelles Sr. Joan Planella Subirà,
conegut com “en Fabra”:
En Fabra era un fidel assistent als plens municipals que sempre vetllava pel poble, fent
saber als responsables polítics i treballadors públics qualsevol incidència que s’hagués
produït i que s’havia de resoldre en benefici del veïnat.
És de justícia fer constar aquest recordatori d’en Joan Planella, en Fabra, com una
persona servicial i constant que, dins les seves possibilitats, treballà pel poble de
Campelles.
Els assistents al Ple mostren la seva conformitat amb el prec de l’alcalde
El Sr. Josep Dordas vol que consti la felicitació a la Dolors Ruiz, secretària permanent a
l’Ajuntament, per la seva gestió amb Telefònica que ha permès la reparació de moltes
incidències al Baell i a Campelles, algunes de les quals feina més de 10 anys que
s’arrossegaven. L’enhorabona per la feina ben feta.
El Sr. Josep Dordas explica que s’ha acabat l’obra de la pista que ja arriba del Baell a
can Gorra. Ha quedat molt bé.
La Marta Alsina demana qui substitueix al Lluís Sala, agutzil de l’Ajuntament que està de
baixa.
L’alcalde respon que la feina la farà en Lluís Cutrina fins que torni l’agutzil.
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L’alcalde fa constar davant el Ple la informació que es va comprometre a aportar a al
darrera sessió, a petició i en resposta a la intervenció del Sr. Josep Dordas pel que fa
les obres contractades a Construccions Cutrina, les despeses d’enllumenat públic i la
despeses facturades per Tallers Palau, a l’anterior legislatura i a l’actual resulta:

Construccions Cutrina
SECE /Electricitat Parés
Tallers Palau / AUSA
Total

Anterior legislatura
2007-2011
534.903,13 €
299.351,40€
21.948,22 €

Actual Legislatura
2011-2015
181.127,19 €
39.236,43 €
3.152,82 €

Diferència entre
legislatures
353.775,94 €
260.114,97€
18.795,82 €
632.686,73 €

Els números són indicatius de que en aquesta legislatura s’ha reduït la despesa de
manera espectacular.
El Sr. Josep Dordas fa esment que abans teníem una retroexcavadora que feia molta
feina, tenia reparacions constants i suposava la facturació de taller que s’ha fet constar.
L’alcalde, per acabar, vol respondre al Sr. Josep Dordas per les, segons ell, poques
inversions fetes al Baell en aquesta legislatura: només en inversions s’han destinat
100.000 € al Baell. No cal dir res més i dona per contestada la queixa manifestada al
darrer Ple.
El Sr. Josep Dordas explica que al Baell no s’havia fet mai res fins l’any 1991 que ell va
entrar de regidor a l’Ajuntament i es van començar a fes coses.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data dalt
consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau
El secretari comissionat,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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