AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

ACTA DE PLE
NÚM. 5/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 26 D’AGOST DE 2016
Inici: 18:00
Acabament: 19:30
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
Regidors/es:
Sr. Ramon Cutrina 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

Al Local Social del Baell , 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 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.

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 inicial plànol delimitació:
Suport a Mocions d’altres Administracions i entitats:
6.1. Moció per millorar el Servei de Rodalies Renfe a Catalunya
6.2. Moció suport al Correllengua 2016
6.3. Moció sobre les oficines liquidadores instal·lades en el territori i al futur
desplegament de l’agència Tributària Catalana.
7. Seguiment de la gestió municipal
8. 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 núm. 4 de 30 de juny de 2016, ordinària

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 següents:
Núm. Relació
Exercici 2016
22

Factures:

Import (€)

177-178

61,88
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23
24
25
26

136, 138-142, 144, 146
121-122
152-153
174-175

766,04
61,52
61,53
62,00

El Ple en queda assabentat.

3. Correspondència i despatx oficial
Data
12/07
12/07
12/07
15/07
22/07
03/08
11/08

17/08
17/08

18/08

Resum
Diputació de Girona, Resolució subvenció Fires 2016.
Diputació de Girona, Resolució campanya actuacions matèria i forestal 2016 L1-I
Diputació de Girona, Resolució campanya actuacions matèria i forestal 2016 L2-IV
Departament de Governació, Administracions Públiques i habitatge, Convocatòria Línia
Manteniment PUOSC 2016-2017.
CCR, Horaris rutes escolars curs R15.
Diputació de Girona, Subvencions noves tecnologies ajuntaments fins 30.000h.
Diputació de Girona, Subvencions als ajuntament per a actuacions urgents d’adaptació a la
seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la província
de Girona.
Dipsalut, Ofici de comunicació positiu referent a PT05 2016/75
Departament de Territori i Sostenibilitat, Programa de restauració del permís d’investigació
“PI SERENTILL” als municipis de Toses, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Campelles i
Pardines
Comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic Mª Àngels Riu Dordas.

El Ple en queda assabentat.

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

Data

1
2
3

28/06
04/07
06/07

4

20/07

5

20/07

6

20/07

7
8

21/07
25/07

9
10

29/07
29/07

Assumpte
Llicència d’obres Sergi Fuster,
Incoar expedient sancionador Jaume Relat
Adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona amb que s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016.
Encarregar al Consorci Espais Interès Natural del Ripollès, la realització dels
treballs d’estassada manual amb trituració de restes i tallada d’arbrat en 1,25 ha
Encarregar al Consorci d’Espais Interès Natural del Ripollès, la realització dels
treballs de sega de marges en 10,1Km.
Encarregar a Trefober SL, els treballs d’aclarida de millora i unes millores
consistents en l’obertura i arranjament de ròssecs amb retroexcavadora.
Encarregar a l’empresa Ros Roca 6 contenidors de rebuig.
Encarregar a Germans Marty SA els treballs per les actuacions d’una part del
concepte 3.1 Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible i el
concepte 3.2 Arranjament substancial de vials.
Llicència d’obres Jordi Baeta i Marta Salvany.
Llicència d’obres Marià Serra.

El Ple en queda assabentat.

5. Proposta d’acord d’aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que
estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, del 27
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
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La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació
amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es
trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense
excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes
obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades
per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Campelles” que ha realitzat el Consell Comarcal del
Ripollès a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon
al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat,
s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
2. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
3. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades
per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons
obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de
les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que
es beneficien.
4. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol
de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
5. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de
protecció.
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6. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
7. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior
de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius
o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
8. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A tal
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
ETAULER i WEB municipal.
9. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General de Forest
de la Generalitat de Catalunya.
10. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
11. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6. Mocions
6.1. Suport a la Moció per millorar el servei de rodalies Renfe a Catalunya
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll següent:
“...”
Moció per millorar el servei de rodalies Renfe a Catalunya
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el
traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va
ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26
de novembre.
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis
ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit
de Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la
coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de
rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de
febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies
regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries
vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració entre Adif i
la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització de línies.
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que no es
van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per
l’Administració General de l'Estat mitjançant ADIF.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant
greument a la Generalitat de Catalunya l'exercici de les competències que li
corresponen.
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Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert amb la seva obligació
de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per
finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el
dèficit dins del marc de relacions Renfe – MIFO – Adif.
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver
estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif
protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la disponibilitat de
la infraestructura i les estacions.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es
troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i
per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla
d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions
per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestructures i millores i
noves estacions per un total de 4.000 M d’€, però la majoria no s’han dut a terme.
Aquest fet suposa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb
conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha
suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el
Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG ( Red Ferroviaria de
Interés General), per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de
Rodalies de Catalunya amb una inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a
invertir en el període 2014 – 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment
d’aquestes inversions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent:
1,6% en servei, 37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i
14,3% pendent d’impuls.
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat
els nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar
els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves
pròpies característiques (no millorades per la manca d’inversió), per limitacions
temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous requeriments
de seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als
serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que
repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència
de les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les
infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració General de l’Estat.
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge
de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap
mesura o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una
millora dels temps de trajecte als usuaris.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris
de Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a
conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta
manca d'inversió, que fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en
forma d'accidents, incidents, averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i
fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els temps de viatge per la reducció
de velocitat que imposarà als trens que circulin per xarxa de Catalunya afectant a
rodalies i regionals sense l'adopció de les inversions i mesures correctores
corresponents.
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la
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corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les
actuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del
temps de viatge dels usuaris.
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 telemàticament a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

6.2. Suport a la moció de suport al Correllengua 2016
Vista la moció de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
següent:
“...”
Suport al Correllengua 2016
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua
viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem donar-hi un nou
impuls per mitjà de la 20a edició del Correllengua. Des de la CAL considerem que seria
molt important la presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que
redactem a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords proposats.
CAL, Països Catalans, juliol de 2016
Proposta d’acord
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments
del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
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2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament
de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a
facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a
través del correu electrònic cal@cal.cat.
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 telemàticament a la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

6.3. Moció sobre les oficines liquidadores instal·lades en el territori i al futur
desplegament de l’agència Tributària Catalana
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll. que ens ha arribat a través del Consell
Comarcal del Ripollès, següent:
“...”
10.2. Moció en relació a les oficines liquidadores instal·lades en el territori i al
futur desplegament de l'Agència Tributària Catalana
Motivació
Aquesta Corporació ha tingut coneixement de l'anunci de creació d'una nova xarxa
tributària per part del govern de la Generalitat de Catalunya que aposta per una
disminució considerable de les oficines liquidadores existents en el territori, fet que pot
provocar que Ripoll deixi de tenir una oficina liquidadora, i en conseqüència es generi un
problema no només de la gent que actualment hi treballa, sinó també del propi ciutadà i
ciutadana que suposaria la necessitat de desplaçaments cap a altres territoris.
A la vista de que durant l'any 2017 finalitza el conveni entre els Registradors i la
Generalitat de Catalunya per albergar les oficines liquidadores, i que s'està treballant
amb un nou model, es considera oportú que la definició del nou model es tingui en
compte el servei de proximitat que venien portant a terme aquestes oficines i que
s'hauria de continuar prestant, ja sigui a través d'un model similar o bé a través de la
implantació a Ripoll d'una oficina de l'Agència Tributària Catalana.
En el supòsit de que el model nou no aposti per una oficina a Ripoll, suposarà que les
persones usuàries d'aquest servei s'hagin de desplaçar cap a altres municipis i amb les
dificultats que això suposa. S'ha de tenir en compte que Ripoll és capital de comarca,
que disposa d'una població envellida i que alhora no disposa de les millors
comunicacions ni del transport públic adient cap a altres ciutats o municipis que puguin
albergar els serveis de l'Agència Tributària Catalana, de manera que és necessari
plantejar des d'aquest Consistori una clara defensa de que Ripoll ha de disposar, en el
nou model de l'Agència Tributària Catalana, de tots i cada un dels serveis que aquesta
pugui oferir, amb l'ànim d'aconseguir un equilibri territorial.
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És cert que avui en dia molts dels tràmits es poden fer telemàticament, però també és
cert que la major part de la població és gran i amb dificultats per accedir i tramitar
qualsevol tràmit per internet, motiu pel qual la millor forma per a la tramitació
administrativa amb la hisenda segueix essent presencialment.
Per tot això,
Disposició
El Ple Municipal resol:
10.2.1. Manifestar el rebuig que davant de la finalització de la vigència del conveni dels
Registradors amb la Generalitat de Catalunya, es deixi de prestar el servei que es ve
duent a terme des de l'Oficina Liquidadora de Ripoll.
10.2.2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que en el nou model de
l'Agència Tributària Catalana, Ripoll disposi d'una oficina per tal de garantir un equilibri
territorial i alhora pugui donar un servei proper als ripollesos i ripolleses.
10.2.3. Comunicar aquesta moció als municipis de la comarca per tal que donin
recolzament a la mateixa.
10.2.4. Comunicar aquesta moció al Consell Comarcal del Ripollès per tal que doni
recolzament a la mateixa.
10.2.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcalde de Ripoll,
il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels documents que
siguin necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
“...”
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 telemàticament a l’Ajuntament de Ripoll i al Consell Comarcal
del Ripollès per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

7. Seguiment de la gestió municipal
No n’hi ha

8. Precs i preguntes
El Sr. Josep Dordas explica i demana respecte el nucli del Baell:
-

Que ja s’ha instal·lat el banc de fusta davant el local social del Baell
S’han fet millores al trencant de can Vila a can Goll però es podria millorar més.
No s’han fet els murs que va demanar en plens anteriors
La Diputació no ha arreglat els revolts de la carretera que vam demanar
S’ha posat una vall a la carretera del Baell que vam demanar però han tancat un
camí d’un prat
Hem de tornar a demanar a la Diputació de Girona la limitació a 30 Km/hora a
tram urbà del poble del Baell
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-

S’han de fer les obres de millora de la plaça on hi ha les escombraries
No s’ha arreglat la porta corredera del local social

L’alcalde respon que els murs pendents els ha anat a valorar el tècnic municipal.
Dels temes de la Diputació ho tornarem a demanar.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic.
De les intervencions resulta que s’ha d’arreglar una avaria al compactador d’orgànica
que provoca males olors i lixiviats. Està previst que dimarts puguin del Consell Comarcal
a donar-hi solució.
Els assistents proposen nomenar els carrers del Baell. Es farà una proposta per tal que
tots els veïns pugui opinar.
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 Muñoz

Joan Dordas Riu

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

