SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Núm.: 9/2012
Caràcter: ordinària
Dia: 21 de desembre de 2012
Inici: 18:00
Acabament: 21:00
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu
Sra. Marta Alsina i Domènech
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila

Assisteix el funcionari Sr. Manel Vàzquez Diaz del SAT del Consell Comarcal del
Ripollès comissionat per les funcions públiques necessàries d’Intervenció.
També assisteix la Sra. Núria Larroya Martí, treballadora de l’Ajuntament designada
com a secretària delegada permanent pel SAT comarcal.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell Comarcal
del Ripollès comissionat per les funcions públiques necessàries de Secretaria a
l'Ajuntament.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decret d’Alcaldia
Donar compte de les factures i ingressos rebuts
Facultar l’alcalde o regidor/a a qui delegui per a l’atorgament d’escriptura pública
notarial de divisió horitzontal i compravenda derivada de l’exercici de la opció de
compra de la nau industrial municipal 6a del polígon de Campelles adjudicada al
Sr. Josep Palau Masoliver
5. Aprovació de la transferència del servei d’assistència jurídica administrativa i
econòmica financera a Xaloc
6. Aprovació inicial de la modificació puntual número 1 del POUP de la Vall de Ribes
a Campelles
7. Donar suport a la moció de l’ACM en defensa del model d’Escola Catalana
8. Adhesió al Consorci de Turisme de la Vall de Ribes i aprovació dels seus estatuts
9. Gestió municipal
10. Precs, preguntes i mocions
10.1. Retenció de crèdit corresponent a la paga extraordinària de Nadal del
personal de l'Ajuntament
10.2. 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
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions:
Núm. 7. Ordinària de data 26-10-2012
Núm. 8. Extraordinària de data 29-10-12
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. DONAR COMPTE DELS DECRET D’ALCALDIA
Núm
.
1

2

3
4
5
6

Matèria
Arxivar definitivament l’expedient 88/2012 de llicència d’obres i comunicar
aquesta resolució a l’interessat, a la Intervenció, i a la Tresoreria, per la
seva constància.
Atorgar llicència d’obres de reforma amb projecte, RE 285, per convertir un
habitatge unifamiliar existent en dos habitatges en règim de propietat
horitzontal.
Aprovar l’informe tècnic en tots els seus termes i atorgar els terminis que es
posen per adequar les instal·lacions corresponents a la granja Rull.
Atorgar llicència d’obres de reforma amb projecte, amb RE 289, per tal de
construir un garatge a la finca de la seva propietat.
Aprovar una liquidació referent a l’adquisició d’un avet.
Demanar ofertes a tres empreses capacitades per l’execució del soterrament
d’unes instal·lacions, des del carrer Major fins a Cal Fuster

El Ple en queda assabentat
3. DONAR COMPTE DE LES FACTURES I INGRESSOS REBUTS
Es mostra als assistents els llistats d’ingressos i despeses elaborats per Intervenció.
El Sr. Josep Dordas es queda còpia.
El Ple en queda assabentat
4. FACULTAR L’ALCALDE O REGIDOR/A A QUI DELEGUI PER A
L’ATORGAMENT
D’ESCRIPTURA
PÚBLICA
NOTARIAL
DE
DIVISIÓ
HORITZONTAL I COMPRAVENDA DERIVADA DE L’EXERCICI DE LA OPCIÓ DE
COMPRA DE LA NAU INDUSTRIAL MUNICIPAL 6A DEL POLÍGON DE
CAMPELLES ADJUDICADA AL SR. JOSEP PALAU MASOLIVER.

Vist que per acord del Ple de 26-4-2006 es va adjudicar la subhasta de la finca
propietat de l’Ajuntament de Campelles (Entitat 6A) de conformitat amb el Plec de
clàusules econòmic administratives aprovat pel Ple de 5 de març de 2005.
D’aquesta finca inscrita al Registre de la Propietat de Ripoll número 1215 de
Campelles, al Tom 1441, Llibre 20, foli 112, l’Ajuntament de Campelles en ús de
l’autorització prevista al règim de propietat horitzontal, procedí a la seva divisió en
dues entitats, essent objecte de la subhasta la entitat següent:
- URBANA. ENTITAT NÚMERO SIS A. Parcel·la edificable, situada en el terme de
Campelles, carretera de Ripoll a Ribes de Freser, Nacional 152, Km. 118,50. Té una
superfície de quatre-cents trenta-set metres quadrats i quaranta-vuit decímetres
quadrats. Confronta, al nord, amb entitat Set, a l’oest, amb carretera de Ripoll a
Ribes per on té el seu accés, a l’est, amb Entitat Número 6 B i al sud, amb finca de
“Pucusa Ribas SA”. Sobre aquesta parcel·la hi ha construïda l’edificació següent:
ENTITAT NÚMERO SIS A NOVA. Nau industrial de planta baixa situada al terme
municipal de Campelles, carretera de Ripoll a Ribes de Freser, Ctra. Nacional 152, Km
118,50. Té una superfície de quatre-cents trenta-set metres quadrats i quaranta-vuit
decímetres quadrats que ocupa tota la parcel·la (437,48 m2). En conjunt, confronta,
al nord, amb entitat Set, a l’oest, amb carretera de Ripoll a Ribes per on té el seu
accés, a l’est, amb Entitat Número 6 B i al sud, amb finca de “Pucusa Ribas SA”.
Quota: nou enters i quaranta-quatre centèsimes per cent (9,44%), respecte del total
immoble, que és finca 1103, al foli 194 del llibre 13 del terme, Tom 724 de l’arxiu.
Vist que per escrit de data 6-6-2012 l’adjudicatari va exercir el seu dret d’opció de
compra de la nau i no s’ha escripturat en el termini de dos mesos (agost de 2012)
previst, pel fet que l’Ajuntament ha de lliurar l’edificació en condicions pel que fa les
canals de desaigües pluvials i la consolidació d’una esquerda a la façana sud de la
nau. No obstant, això motiva que l’actualització del preu amb l’IPC es faci en relació
al mes d’agost de 2012, dos mesos des de l’exercici de la opció de compra preferent
en compliment de la clàusula 4.5 del Plec del contracte.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Facultar l’alcalde o regidor/a a qui delegui per a l’atorgament d’escriptura pública
notarial de divisió horitzontal i compravenda derivada de l’exercici de la opció de
compra de la nau industrial municipal, Entitat 6A del polígon de Campelles,
adjudicada al Sr. Josep Palau Masoliver per acord del Ple de data 27-4-2006.
2. Conforme la clàusula 4.3 del contracte el preu de la opció de compra s’ha
actualitzat amb l’increment de l’IPC 2008 a 2012 i s’ha fixat en la quantitat de
131.961,87 € que el comprador abonarà amb xec conformat nominatiu en favor de
l’Ajuntament de Campelles.
3. Conforme la clàusula 4.5 totes les despeses de formalització, inscripció registral,
inclús les tributàries de qualsevol tipus que es devenguin de la seva formalització,
aniran a càrrec exclusiu de l’adjudicatari.
Únicament són a compte de l’administració municipal les despeses causades per la
escripturació i registració de la divisió acordada pel municipi resultant de la clàusula
2.

4. L’Ajuntament té pendent i ha compromès la reparació de les canals pluvials i la
consolidació d’una esquerda a la façana sud de la nau que executarà de cara al bon
temps abans de l’estiu de 2013
La proposta s’aprova per unanimitat
5. APROVACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA
JURÍDICA ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA FINANCERA A XALOC
Antecedents de fet:
La situació de crisi econòmica que s’arrossega des de fa anys ha provocat que les
entitats locals en pateixin especialment les seves conseqüències, ocasionant
problemes de liquiditat que els impedeixen fer front als costos derivats dels serveis
públics que presten. Aquest fet ha impedit que el Consell Comarcal del Ripollès
pogués incrementar les taxes que els Ajuntaments paguen per a la prestació del
servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera, que ja de per sí era
un servei deficitari, sobretot per la minva progressiva de les aportacions que, en
concepte d’aquesta matèria, feien la Diputació de Girona i la Generalitat de
Catalunya. Això ha comportat una situació econòmica insostenible, que fa impossible
el manteniment dels llocs de treball del Consell Comarcal directament adscrits a la
prestació d’aquest servei a la comarca.
El Consell Comarcal del Ripollès, que fins ara prestava als ajuntaments de la comarca
el servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera i la Xarxa Local
de Municipis de la Diputació de Girona, tenen iguals finalitats en un àmbit territorial
coincident, per la qual cosa, a fi de solventar el problema plantejat, ambdues
institucions han considerat que la més eficaç prestació dels serveis als municipis
s’aconseguirà amb l’existència d’un sol servei, més potent i dimensionat, format a
partir de la integració dels respectius serveis de cadascuna de les institucions.
És per això que el Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 20
de novembre de 2012, va adoptar els acords d’aprovació de la supressió del servei
d’assistència jurídica administrativa i econòmica financera, que fins ara prestava als
ajuntaments d’aquesta comarca i la seva transferència a la Xarxa Local de Municipis
(XALOC) de la Diputació de Girona, el corresponent conveni regulador i la
transferència del personal adscrit a aquest servei específic a XALOC.
Fonaments de Dret:
De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat 1.2 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, són funcions públiques necessàries
en totes les corporacions locals, la responsabilitat de les quals està reservada a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, la de secretaria, comprensiva de la fe
pública i de l’assessorament legal preceptiu i el control i la fiscalització interna de la
gestió econòmica financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Correspon a la Diputació, de conformitat amb l’article 36.1.b), de la Llei 7/1985, de 7
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’assistència i la cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i
de gestió. La Xarxa Local de Municipis (XALOC), és l’ens creat per la Diputació de
Girona per prestar aquests serveis.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
Primer.- Acceptar la transferència a la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la
Diputació de Girona, del servei d’assistència jurídica administrativa i econòmica
financera, que fins ara prestava a aquest Ajuntament el Consell Comarcal del
Ripollès.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, als efectes
oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 DEL POUP
DE LA VALL DE RIBES A CAMPELLES
L’Ajuntament ha encarregat als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès una
proposta de modificació del POUP de la Vall de Ribes a Campelles que afecta diferents
aspectes de l’ordenació.
L’objectiu és realitzar ajustos de detall en l’ordenació del municipi de Campelles per
ajustar-lo, en primer lloc a la realitat física i en segon lloc, modificar-lo de tal manera
que faciliti el seu el desenvolupament i la seva gestió.
Finalment també s’inclou en la present modificació puntual la revisió la previsió
d’habitatges de protecció pública del municipi.
Les modificacions incloses en aquest document són les que es detallen a continuació:
1. Modificació de les qualificacions dels sistemes públic a la Plaça de l’Ajuntament.
2. Modificació del límit del sistema d’equipaments corresponent a la zona esportiva
municipal.
3. Modificació del límit del sistema viari del carrer Puigmal a l’alçada de Can Jan
Vaquer.
4. Ajust del límit del sistema viari del passatge de Fontusí.
5. Eliminació de les alineacions assenyalades en els plànols d’ordenació per a noves
edificacions en les claus 1b i 1c.
6. Exempció de complir els mínims sobre previsió de HPO en els sectors pendents de
desenvolupar.
Aquesta modificació d’instrument de planejament general no comporta un increment
de sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la intensitat d’usos, o la
transformació d’usos establerts anteriorment.
Aquesta modificació dóna compliment adequat a les exigències que estableix l’article
98.1 amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais
lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament
urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals.
Les circumstàncies que porten a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Campelles són la necessitat i conveniència de la modificació puntual pel
fet que en els dos anys que porta de vigència el POUP de la Vall de Ribes al municipi
de Campelles, s’ha observat, en primer lloc, que hi ha determinacions que no
s’ajusten a la realitat física del territori, i en segon lloc, algunes en dificulten la seva

gestió i desenvolupament. Per aquesta raó, es veu convenient realitzar una
modificació puntual que ajusti a una escala de detall determinacions del POUP per tal
de que encaixin amb una realitat preexistent i que permeti la seva gestió i
desenvolupament.
Per altra banda, s’aprofita l’oportunitat de redactar aquesta modificació per incloure
l’exempció de l’obligació de fer reserves mínimes per a habitatges amb protecció
oficial, previstes a l’article 57.3 del text refós de la Llei d’Urbanisme, per als àmbits
d’actuació que no tenen aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació.
Atès que en data 10-12-2012, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la iniciació
del procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de
Campelles; i es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable
i el procediment a seguir per a la modificació del POUP;
En data 12-12-2012 els serveis tècnics municipals han informat la proposta de
modificació núm. 1.
Atès l’Informe de Secretaria de data 12-12-2012 i de conformitat amb allò que
estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 1 del Pla
d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes, a Campelles en els termes
que consten en l’expedient
2. Obrir un període d’informació pública durant UN MES, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al setmanari el Ripollès. Durant aquest
període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè
es presentin les al·legacions que es considerin convenients.
3. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més
llarg. Pel que fa els organismes afectats, en principi, no n’hi ha cap per què es tracta
de modificacions molt puntual en un àmbit molt concret.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DE L’ACM EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA
CATALANA
Vista la moció de l’ACM següent:
“...”
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.

Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que
la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües
havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema
educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori,
tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’ACM aprova la següent moció, adoptant els següents
ACORDS
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora
de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra
escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
“...”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’ACM per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
8. ADHESIÓ AL CONSORCI DE TURISME DE LA VALL DE RIBES I APROVACIÓ
DELS SEUS ESTATUTS
El dia 18 d’octubre de 2012 es va constituir formalment el Consorci de Turisme de la
Vall de Ribes, integrat inicialment per l’Ajuntament de Ribes, l’Ajuntament de
Planoles, l’Ajuntament de Toses, l’Ajuntament de Pardines, el Col·lectiu d’Artesans de
la Vall de Ribes, la Unió de Botiguers de Ribes de Freser, els Fogons de la Vall de

Ribes, el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes, l’Associació del Concurs d’Habilitat
de Gossos i el Gremi de Carnissers i Tocinaires de la Vall de Ribes.
La idea del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes és que estigui format per tots els
ajuntaments i associacions sense ànim de lucre que representin els diferents sectors
econòmics de la Vall de Ribes, per així reordenar la política i la promoció turística de
la Vall de Ribes, amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida de la població,
incrementar el creixement econòmic i el desenvolupament turístic de la Vall sempre
d’una manera sostenible.
El Patronat de Turisme de la Vall de Ribes continuarà provisionalment vigent com
entitat residual.
Atès l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació a l’article 1 dels estatuts del Consorci
de Turisme de la Vall de Ribes.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Donar-nos de baixa del Patronat de Turisme de la Vall de Ribes i adherir-nos
al Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.
Segon.- Aprovar els Estatuts del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.
Tercer.- Aprovar la quota anual de 1.000,00€ per a l’any 2013, donat que es paga a
7€ l’habitant i s’arrodoneix a l’alça la centena (134 hab. x 7€ = 938 = 1.000,00€).
Quart.- Facultar expressament a l’alcalde per poder signar el conveni d’adhesió amb
el Consorci de Turisme de la Vall de Ribes.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Consorci de Turisme de la Vall de Ribes, als
efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. GESTIÓ MUNICIPAL
No n’hi ha
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
10.1. RETENCIÓ DE CREDIT CORRESPONENT A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
DE NADAL DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
L’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 168,
de 14-7-2012) disposa que a l’any 2012 el personal del sector públic definit en
l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat,
veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el
mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària
com de la paga addicional de complement específic
o pagues extraordinàries
equivalents a dit mes.

L’apartat 4 del mateix article disposa que les quantitats derivades de la supressió de
la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues
addicionals equivalents, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de
la contingència de jubilació, amb subjecció a allò establert en la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es
determini en les corresponents lleis de pressupostos.
Atès la modificació de data 23 d’octubre de 2012, de la nota informativa de 5 de
setembre de 2012, relativa a la aplicació per les entitats locals del que disposa els
articles 2 del Real Decret-Llei 20/2012, de mesures per a garantitzar l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i l’article 22 de la Llei 2/2012, de
pressupostos generals de l’Estat pel present exercici, on s’estableix que l’obligació de
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances col·lectives en
el futur, quan es verifiquen els dos requisits següents:
Que ho permeti el compliment dels objectius previstos en la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Que així s’estableixi en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Amb la finalitat de declarar com no disponibles aquests crèdits, la immobilització i
destí dels quals ha establert la Llei, les entitats locals han de dictar -per l’import
corresponent- el preceptiu acord de no disponibilitat, de conformitat amb allò que
fixa l’article 33 de Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, segons el qual:
“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la
totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com no
susceptible d’utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb
càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despesa
ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici
següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva
reposició a disponible, al Ple de l’entitat.”
Vist l’informe de la Intervenció emès al respecte;
Per tot l’exposat,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Declarar la no disponibilitat de crèdits en el Pressupost de la corporació municipal
per a l’exercici de 2012, per un import de 3.262,85 €, d’acord amb el detall
individualitzat que consta en l’informe de la Intervenció i que figura en l’expedient
tramitat a l’efecte.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb
càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despesa
ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici
següent.

3. Donar compte del present acord a la Intervenció perquè procedeixi a efectuar els
preceptius assentaments comptables.
La proposta s’aprova per unanimitat
10.2. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Dordas demana si ja hi ha previst aplicar les ordenances de l’aigua.
L’alcalde respon que encara no s’han establert.
El Sr. Josep Dordas proposa fer el camí del Baell a can Gorra per facilitar l’explotació
de la finca.
L’alcalde es mostra favorable i proposa presentar una memòria valorada al PUOSC.
La regidora Sra. Alsina proposa fer actuacions de manteniment al cementiri municipal
de cara al PUOSC, línia de la Diputació de Girona (la porta, l’enllumenat, les plaques
solars).
L’alcalde comenta que poden encarregar al tècnic municipal la elaboració de la
memòria valorada.
La regidora Sra. Alsina fa esment de l’encariment de les despeses de la lluminària
pública: material i subministrament.
El Sr. Josep Dordas comenta que tenim set subhastes forestals i només 4 estan
adjudicades. No obstant hi ha un adjudicatari (Bautista) que no ha pagat 25.000 €
que deu a l’Ajuntament.
L’alcalde proposa que passat festes decidim les accions a emprendre per
l’incompliment de l’adjudicatari.
El Sr. Josep Dordas proposa que en cas de licitar les subhastes forestals es faci en un
paquet important per tal que surti a compte l’explotació. A més s’hauria de garantir
suficientment el pagament.
L’alcalde es mostra conforme
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic assistent
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, com que no hi ha més punts a tractar, el
president aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,

Vist i plau
Alcalde president

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu

