AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona
ACTA DE PLE
NÚM. 2/16
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 22 D’ABRIL DE 2016
Inici: 17:00
Acabament: 18:15
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM)
Regidors/es
Sr. Ramon Cutrina i Planella (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències: CAP

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 l’interventor comissionat pel XALOC Sr. Esteve Roca Teixidor.
També assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a
secretària accidental permanent per a la gestió diària de la corporació.
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
Modificació Ordenança Núm.7
Donar compte de la liquidació 2015
Donar compte estat execució pressupostària quart trimestre 2015
Donar compte període mig pagament 4t 2015
Donar compte pla pressupostari mig termini 2017-2018-2019
Mocions d’altres Administracions i Entitats :
10.1. Suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM en relació a
l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
10.2. Suport a la moció de de la Diputació de Girona sobre la nova organització del Transport
Sanitari.
11. Seguiment de la gestió municipal
12. 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 l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 1 de 26-02-2016

Tel i fax 972 727 273 – NIF P1704100E - Pl. Ajuntament, 2 - 17534 Campelles
ajuntament@campelles.cat www.campelles.cat

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona
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:
Núm. Relació
Exercici 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Factures:
12-15
1-2
7-11, 16-18
37-38, 40, 46
19-20, 23-24, 26-30, 32-34, 48
21-22
36, 39, 41-45, 47, 71, 73-74, 78
35, 49-52
3-4
56-59
87-92
60-61
82-83
54-55

Import
(€)
1.497,95
56,31
712,53
1.530,85
14.865,35
57,22
1.843,51
2.459,28
57,88
413,53
2.325,48
50,24
53,68
55,75

El Ple en queda assabentat

3. Correspondència i despatx oficial
Data
document
6/04/2016
5/04/2016
24/03/2016
8/03/2016
12/04/2016
4/04/2016
23/03/2016

Resum
Comunicació de la xifra d’habitants a 1/01/2016
Informació sobre l’aplicació del coeficient 1,08 d’actualització dels calors cadastrals
Consell Comarcal , comunica l’aprovació del model de recollida de residus de cada
municipi que es preveurà en el nou concurs
Consell Comarcal, tramet la liquidació definitiva de costos i rendiments de l’abocador
R-3 exercici 2015
ACA, Autorització al CENIR per dur a terme actuacions pel control de la Budleia als
rius Freser i Rigard
Escrits dels veïns del Carrer Serrat de la Creu
Diputació de Girona de resolució del canvi de destí del PUOSC amb la notificació de
les subvencions atorgades.

L’alcalde explica la situació de la nova contractació del servei de recollida d’escombraries i
tractament del Consell Comarcal del Ripollès.
El Ple en queda assabentat

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Ordre
Ple

Data

1

01/03/2016

2

03/03/2016

3

11/03/2016

4

14/03/2016

5

14/03/2016

6

14/03/2016

Assumpte

Anul·lar el padró IVTM tramès a Recaptació amb el coeficient 1,8 i
aprovació nou padró amb el tipus 1,4.
Bonificació IVTM al Sr. Àngel Dordas.
Aprovació liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Campelles exercici
econòmic 2015.
Sol·licitud de subvenció per a la restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial any 2016.
Autorització a Els Bastions S.C.P a passar pel nostre municipi per dur a
terme la cursa i atorgar un ajut econòmic de 100€.
Atorgar un ajut econòmic de 100€ com aportació a la 23ena campanya
Mulla’t per l’esclerosi múltiple.
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7

14/03/2016

8

15/03/2016

9

17/03/2016

10

18/03/2016

11

18/03/2016

12

21/03/2016

13
14

22/03/2016
29/03/2016

15

04/04/2016

16
17

8/04/2015
8/04/2015

18
19
20
21
22

11/04/2015
11/04/2015
12/04/2016
13/04/2016
14/04/2016

Autoritzar a la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses a fer ús de
l’entorn del Refugi de la Covil per establir-hi un avituallament i l’ús del
mateix en cas de mal temps. Atorgar un ajut econòmic de 100€ pel
desenvolupament de la cursa. Col·laborar en el transport de material per
l’avituallament.
Sol·licitar una subvenció per als conceptes: Línia 1A Sega de marges en
camins municipals, i Línia 2C Recuperació de pastures.
Contracte menor d’obra per la millora de les obres de reparació dels murs
de pedra al cementiri de Campelles. Adjudicació a favor de Construccions
Lluís Cutrina.
Contracte menor d’obra per la millora de l’antic safareig públic i la
ferradora. Adjudicació a favor de Construccions Lluís Cutrina
Contracte menor d’obra per les obres de reparació de part de la coberta i la
façana posterior de l’edifici de l’Ajuntament de Campelles. Adjudicació a
favor de Construccions Lluís Cutrina
Sol·licitar una subvenció per les despeses d’organització de la XXI Fira de
productes artesans pel pont de la Puríssima.
Aprovar la quota 2016, corresponent a l’aprofitament dels comunals
Encàrrec a Construccions Lluís Cutrina, de la construcció d’una escullera al
Camí de Can Coll
Bonificar IVTM, cotxe històric al Sr. Francesc Lladó- Nuria Martí i Joan
Sanjaume
Nomenament representants de la Junta de Pastures 2016
Encàrrec a Construccions Lluís Cutrina, treballs de la millora de la zona de
compactadors
Aprovar el pagament de la part proporcional de la paga extra de nadal 2012
Concórrer a la convocatòria de subvencions càrrecs electes 2016
Concórrer a la convocatòria de subvencions del Pla a l’acció 2016
Bonificar IVTM, vehicle històric a la Sra. Anna Rovira
Autorització de pas pel municipi, al Club Ciclista TRANSPYR,

El Ple en queda assabentat

5. Modificació Ordenança fiscal núm.7
Vista l’Ordenança núm7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius;
Vist l’article 7, Epígraf segon: Documents expedits o emesos per les oficines municipals;
Atès que aquest Ajuntament, ha regulat l’accés de vehicles a alguns camins del Bosc del
municipi, en els quals s’hi ha col·locat el senyal de prohibida la circulació;
Atès que aquesta regulació es durà a terme mitjançant l’expedició d’unes targes d’autorització
previ pagament de ta taxa d’expedició corresponent;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la taxa per expedició de targes pels imports següent:
•
•
•

Tarja pels veïns i ramaders del municipi: 0 €
Tarja pels caçadors i veïns de segona residencia que tributen per IBI: 15 €/any
Altres :30€/any

2. Les targes amb cost associat s’hauran de renovar anualment.
3. Incloure aquestes taxes, a l’Ordenança núm.7 reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius del nostre municipi, com a punt 7 de l’epígraf segon.
4. Sotmetre a informació pública aquest acord per un termini de 30 dies al BOP de Girona i al
tauler d’edictes de la corporació. Cas que no es presentin al·legacions quedarà aprovada
definitivament i es publicarà el text íntegre al BOP de Girona per a la seva entrada en vigor.
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6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015
De conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte del resultat
del la liquidació de l’exercici 2013, aprovada per resolució de l’alcaldia de data 11 de març de
2016, al Ple d’aquest Ajuntament, i quin resum és el següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
A 31/12/2015
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

Drets
reconeguts
nets
368.780,28
6.600,00
375.380,28
0,00
0,00
375.380,28

Obligacions
reconegudes
netes
263.505,45
45.267,10
308.772,55
0,00
0,00
308.772,55

Ajustos

AJUSTOS:
4. (+) Crèdits gastats finançats amb
Romanent de Tresoreria per a despeses grals
5. (+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. (-)Desviacions de finançament positiu de l'exercici

Resultat
pressupostari
105.274,83
-38.667,10
66.607,73
0,00
0,00
66.607,73

17.426,72
0,00
0,00
+84.034,45

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

RESULTAT PRESSUPOSTARI NECESSITAT CAPACITAT FINANÇAMENT SEC 95:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
NECESSITAT / CAPACITAT DE FINANÇAMENT
A 31/12/2015
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres (a+b)
Ajustos Sistema de Comptes Europeu 95
Capacitat/necessitat finançament

Drets
reconeguts
nets
368.780,28
6.600,00
375.380,28

Obligacions
reconegude
s netes
263.505,45
45.267,10
308.772,55

Resultat
pressupostari

IMPORTS

IMPORTS
223.443,16
470.971,88

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament

105.274,83
-36.667,10
66.607,73
-2.318,85
+64.288,88

94.792,58
335.872,71
40.306,59
0,00

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Aportació pròpia afectada a inversions
VI. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II – III-IV)

140.149,49
19.673,34
52.242,59
50.284,11
17.949,45

El Ple en queda assabentat
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7. Donar compte de l’estat execució pressupostària quart trimestre 2015
Es fa saber que en data 27-01-2016 es va trametre al MINHAP la informació del 4T trimestre
de 2015.
Les conclusions van ser:
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados
financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de
esta Corporación Local correspondientes al 4º trimestre del ejercicio 2015.
Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de
cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el
Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones
Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del
Gasto.
Nivel de deuda viva es 0,00
El Ple en queda assabentat

8. Donar compte període mig pagament 4t 2015
Es fa saber que en data 1-02-2016 es va trametre al MINHAP la informació del PMP del 4T
trimestre de 2015 següent:
Rati operacions pagades: -9,31 dies
Import pagaments fets: 10.501,50 €
Rati operacions pendents: 56,49 dies
Import pagaments pendents: 55.531,30
Període Mig de Pagament: 46,03 dies
El Ple en queda assabentat

9. Donar compte del Pla Pressupostari Mig Termini 2017-2018-2019
Es fa saber que en data 14-03-2016 es va trametre al MINHAP la informació del 4T PPMT 20172018-2019 que es va aprovar per Decret d’Alcaldia següent:

El Ple en queda assabentat
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10.Mocions d’altres Administracions i Entitats :
10.1 Donar suport a la proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l’ACM
en relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2010 a
Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO
(Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a
Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en
què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus
principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu respectiu
àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper
clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes
democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació
històrica.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament de Molló, l’adopció
de l’ACORD següent:
Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada
pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual
es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als
arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables
d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de
les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat
contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als
arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets
de la ciutadania i millora la qualitat de vida.

Per això, nosaltres reconeixem:
el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i intel·lectuals, i
com a reflex de l’evolució de les societats;
el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir els
drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el
present i preparar el futur;
la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;
la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper, el
digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;
el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a
la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven
per al seu ús;
la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d’arxius públics i
privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius;
Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:
S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o privats, els
quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats;
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es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de
contractació de professionals degudament qualificats;
els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat,
la seva integritat i el seu ús;
els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels
creadors, dels propietaris i dels usuaris;
els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.”
Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i programes per
tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de promoció de les
bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i
difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat.
Tercer. Comunicar el present acord a l’ACM
“...”
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 l’ACM per a la seva deguda constància.

La proposta s’aprova per unanimitat
10.2. Suport a la moció de la Diputació de Girona sobre la nova organització del
Transport Sanitari.
El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la Regió
Sanitaria Girona de l'antiga empresa adjudicatària, Consorci del Transport Sanitari, a la
nova, Transport Sanitari de Catalunya, SLU. Es tracta d'una adjudicació per 10 anys amb un
import anual pel transport urgent de 16.975.572,89 euros i una tarifa de 38,62 euros pel no
urgent.
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicional per diferents motius: les
successives paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de transport sanitari; i !'accidentada
forma com s'ha dut a terme el traspàs malgrat el temps transcorregut des de l'adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de vehicles i
d'hores de servei a costa de personal sanitari: s'han substituït ambulàncies amb
possibilitat de transportar i tractar persones malaltes 'in itinere' i amb una plantilla completa
(metge, infermera i tècnic), per Vehicles d’intervenció Rapida (VIR), amb només metge i
tècnic i sense possibilitats de transportar pacients.
L'ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s'ha suprimit una ambulància de Suport
Vital Avançat (SVA), quedant-ne només dues de Suport Vital Basic (SVB) i posar-ne un VIR a
Salt. Tampoc a poblacions com Anglas i Maçanet de la Selva, amb 8 hores diàries de
disminució del servei, ni a d'altres costaneres com l'Escala, l'Estartit i Palafrugell, on es
suprimeixen els reforços d'estiu. Les protestes del personal i de la ciutadania registrades al
Baix Empordà denuncien aquests retalls, així com la destrucció de l'equip metge-infermeratècnic, per quant rebaixa la qualitat de l’assistència. En efecte, aquest nou model ha estat
duramen! critica!, entre altres, pel Col·legi de Metges de Girona, per quant sembla més
dissenyat per a l’àmbit urbà que no pas per a les nostres contrades, per quant en casos com
el del Baix Empordà pot comportar retards de 20 o 25 minuts en !'arribada del metges a
poblacions com Calonge, Castell-Platja d'Aro, San! Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i
per les conseqüències que pot tenir el treball separa! de metge i infermera. Aquesta
separació és especialment greu des de la promulgació del "Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros" que ha
inestabilitzat el paper de la infermeria i que, malgrat el recurs compromès per part del nou
Govern de la Generalitat, és plenament vigent.
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Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va comunicar
l'antiga empresa adjudicatària al TSC eslava molt per sota deis que s'havien de realitzar
efectivament. Aquest hauria impedit una programació adient, provocant! llargues hores
d'espera deis usuaris del transport ordinari, les protestes deis quals recauen sobre els tècnics
de les ambulàncies, ja que poques vegades es transformen en reclamacions reglades. 1 hauria
provoca! la necessitat d'augmentar la necessitat d’ambulàncies, fet que justificaria les grans
deficiències en el condicionament de les bases, els locals i els vehicles, que clarament estan
incomplint els plecs de l'adjudicació. L'estat de molles ambulància no és l'adequat per garantir
amb condicions el servei a prestar: on no falta calefacció falta telèfon o qualsevol mena de
material, o altres deficiències tècniques d'uns vehicles reciclats, com el despreniment de peces
del vehicle.
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que afecta
exclusivament el lot de la Regió Sanitaria Girona, que s'ha de subsanar.
Per tot això, la corporació a proposta deis grups polítics presents a la Diputació de Girona (CiU,
ERC, PSC, CUP i ldS) per unanimitat ACORDA:
Primer. Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata, aporti les seves
alternatives per tal de resoldre l'actual situació d'absoluta irregularitat.
Segon. Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el nou model de
Transport Sanitari Integral, esmenant les modificacions i deficiències detectades.
Tercer. Fer tramesa d'aquest acord al Departament de Salut i al CatSalut, així com als
ajuntaments de la demarcació perquè, si s'escau, aquests també manifestin al Departament les
deficiències en el servei que els afectin."
L'acord precedent ha obtingut el quòrum legal establert per a la seva validesa, i perquè
consti i amb l'excepció prevista a l'article 206 del ROF, lliuro el present d'ordre i amb el vistiplau
del senyor President.
Girona, 22 de febrer de 2016
Vist i plau
EL PRESIDENT
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 a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.

11. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica que:
-

Al darrer Consell d’Alcaldes es va votar a favor de dissoldre l’Agència Ripollès
Desenvolupament. Ara queda pendent que el Consell Comarcal del Ripollès ho aprovi.
S’ha netejar el camí del Pla a Roques Blanques
També s’ha netejat el tram del cementiri
Els forestals vigilen que al Refugi de Prats no entrin vehicles que ho estan fent malbé.

El Ple en queda assabentat

12 . Precs i preguntes

El Sr. Dordas demana que es pugui netejar el antic camí de can Coll al Baell, i així donar continuïtat
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al tram que s’ha netejat ara, que va de Campelles a Can Coll per la Banera. També demana si fos
possible arranjar algun dels murs del camí que baixa cap a can Gorra passant per can Perarnau . A
lo primer se li contesta que es mirarà de demanar pressupost al CEINR i fer-ho tant aviat com sigui
possible i a lo segon se li contesta que el Tècnic municipal farà el pressupost però difícilment
aquest any es pugui fer gran cosa, si que es tindrà present de cara al proper any.
El Sr. Simón Rovira va demanar com estava el tema de la Balla a la sortida de la carretera del
Baell a Ribes, demanada en el últim Ple pel Sr. Dordas , i es va contestar que ja ho havien anat a
mirar el Sr. Josep Dordas amb el Tècnic municipal i aquest últim va fer l’informe corresponent que
el mateix dia es va enviar a la Diputació, per tant en aquests moments estem esperant la resposta.
El Sr. Josep Dordas comunica que els contenidors del Baell estan en molt mal estat i l’alcalde
contesta que reclamarem els que vàrem deixar a l’ajuntament de Ripoll i després podrem canviarlos.
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,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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