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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 8/2009
Caràcter: extraordinari
Dia: 14 d’octubre de 2009
Inici: 10: h.
Acabament: 12:30 h.
Lloc: Sala de Sessions
ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Regidors Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
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 Comcarcal 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
ÚNIC.- Estudi de la proposta efectuada a l’Ajuntament de Campelles sobre la finca “EL
Castell” i definir la posició del Ple al respecte.
L’alcalde obre la sessió a les 10 hores i explica als senyors regidors el contingut de la
reunió mantinguda amb la representació del Sr. Guillamet a Girona el passat 2 d’octubre de
2009. L’alcalde explica que es va presentar a la representació del Sr. Guillamet, per part de
de l’Ajuntament, una proposta de solució al conflicte entre ambdues parts per la finca
anomenada “El Castell”. La representació del Sr. Guillamet va formular una contraproposta
que s’explica als regidors.
L’alcalde dóna la paraula al secretari que explica als regidors el detall de la proposta.
Seguidament, els regidors debaten l’assumpte amb l’objectiu d’aconseguir una proposta
consensuada per tots els membres del Ple.
Els regidors, debatut l’assumpte, acorden per unanimitat que l’Ajuntament pot disposar
fins a 200.000 euros per a la negociació del conflicte de la finca “El Castell” i que
respondran al contravalor de l’expropiació. Al mateix temps, els regidors acorden que es
faci el possible, dins el marc legal, per a aprofitar la superfície de finca expropiada, si
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s’arriba a un acord amb la propietat, per a definir-hi la cessió de zona verda dels sectors de
sòl urbanitzable delimitats en el planejament en tràmit.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, a les 12:30 hores, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

