AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 2/2009
Caràcter: Extraordinària
Dia: 20 de gener de 2010
Inici: 9:00h.
Acabament: 9:30h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Excusen Sr. Jordi Baeta i Galceran
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
“CONDICIONAMIENTO DE UNA PARTE DEL FIRME DE LAS CALLES
PUIGMAL Y DELS LLUMANERS” DEL MUNICIPI DE CAMPELLES, DINS EL
MARC DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL CREAT PEL REAL
DECRET-LLEI 13/2009, DE 26 D’OCTUBRE , PEL QUAL ES CREA UN FONDO
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

Vist que l’Ajuntament de Campelles vol executar les obres “Condicionamiento de una
parte del firme de las calles Puigmal y dels Llumaners” segons memòria valorada elaborada
pels serveis tècnics municipals per import de 11.929,31,- € més l’IVA corresponent per
import de 1908,69€ per un import total de 13.838 EUROS;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Campelles l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la realització de la inversió i la memòria valorada “Condicionamiento de
una parte del firme de las calles Puigmal y dels Llumaners” per import de 11.929,31,- €
més l’IVA corresponent per import de 1908,69€ i per un import total de 13.838 €.
Segon.- Sol.licitar al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de la
realització de l’actuació “Condicionamiento de una parte del firme de las calles Puigmal y
dels Llumaners” segons memòria valorada elaborada pels serveis tècnics municipals per
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import de 11.929,31,- € més l’IVA corresponent per import de 1908,69€ per un import
total de 13.838 euros.
Tercer.- Fer constar que aquestes obres no estaven previstes en el Pressupost del 2009 ni
estan incloses en el pressupost 2010, i que l’execució de les
dues obres ocuparà entre 4
i 6 persones, de les quals
és previsible que 1 sigui de nova contractació de treballadors desocupats.
Quart.- Facultar l’alcalde president i al secretari, tant àmpliament com sigui necessari, per a
qualsevol tràmit que faci referència tant a l’aprovació definitiva del projecte i la seva
contractació, si és el cas d’acord amb la normativa de contractes del sector públic, com la
tramitació de les sol.licituds de finançament.
Cinquè.- Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans telemàtics
u ordinaris que siguin preceptius.
El Ple adopta la proposta per unanimitat dels presents que suposa la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, coma secretari, n’estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

