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. 3/2011
Caràcter: Ordinària
Dia: 28 d’abril de 2011
Inici: 18:00h.
Acabament: 19:30h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
Presiden
t
Regidors

Il·lm. Sr. Manel Palau i Guix. Alcalde president.
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Joan Dordas i Riu
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada, i el senyor
Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès
a l’ajuntament de Molló.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Aprovació inicial de la revisió dels plans d’actuació BÀSIC i INFOCAT.
Adjudicació de l’obra “Adequació de l’entorn de l’església de Sant Martí”.
Donar compte de la xifra oficial de població del municipi de Campelles per a l’any
2011.
7. Donar compte de la liquidació definitiva dels costos i rendiments, tractaments de
deixalles i de recollida de residus sòlids municipals de l’exercici 2010.
8. Donar compte al ple de la liquidació de pressupost de l’any 2010.
9. Aplicació de l’estalvi obtingut en retribucions durant l’any 2011 a inversions.
10. Modificació del pressupost de l’any 2011, Exp. 1/2011
11. Modificació del pressupost de l’any 2011, Exp. 2/2011
12. Propostes d’urgència.
13. Gestió municipal
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14. Precs, preguntes i mocions.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El regidor, Sr. Jordi Baeta, s’incorpora a l’inici del punt tercer de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
El ple aprova l’acta número 1/2011 per unanimitat de tots els membres presents, que
suposa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
2. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
El ple ratifica per unanimitat de tots els membres presents, que suposa la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació, els decrets d’alcaldia següents:
2.1. Aprovar la certificació número 2 de l’obra “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament” per valor de 34.707,20 euros i autoritzar l’endós en favor de l’entitat Banc
Santander Central Hispano.
2.2. Nomenar als representants de les pastures per a l’any 2011 als Srs. Simon Rovira Puig
i Antoni Tarruella Peix.
2.3. Aprovació del pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista adjudicatari de l’obra
Millora de la Xarxa d’abastament d’aigua potable al Baell”.
2.4. Aprovar la certificació número 3 de l’obra “Remodelació i ampliació de la plaça de
l’Ajuntament” per valor de 22.841,51 euros i autoritzar l’endós en favor de l’entitat Banc
Santander Central Hispano.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’assabenta al ple dels següents decrets d’alcaldia:
1.
2.

3.

4.

Efectuar el pagament de l’aportació de la Tècnica de Joventut anualitat 2010 per
valor de 4.729,95 €.
Sol·licitud de la subvenció al Fons de Cooperació Cultural Local per l’import
aprovat de 2.392€ segon la publicació al BOP de Girona número 32 de 16 de
febrer de 2011.
Sol·licitud d’una subvenció al departament de Medi Ambient i Territori de la
Diputació de Girona, per a l’actuació de neteja de marges, per un import de
2.179,46 € iva inclòs.
Sol·licitud d’una subvenció al departament de Medi Ambient i Territori de la
Diputació de Girona, per a l’actuació de senyalització de divisió per rodals, per un
import de 1.433,70 € iva inclòs.

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

5.

6.

7.
8.
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Sol·licitud d’una subvenció al departament de Medi Ambient i Territori de la
Diputació de Girona, per a l’actuació de recuperació de pastures en un indret de la
Cubil, per un import de 4.884,61 € iva inclòs.
Sol·licitud d’una subvenció al departament de Medi Ambient i Territori de la
Diputació de Girona, per a l’actuació de deixar arbres per a la reserva de peus
extrafusters, per un import de 8.879,22.
Aprovar liquidació de la quota de pastures per a l’exercici 2011 per valor de 421,43
€.
Aprovar liquidació de la quota de caça per a l’exercici 2011 per valor de 448,02 €.
Adjudicació del contracte d’obres “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable al Baell” a l’empresa Construccions Icart, S.A. per import de 62.970 € iva
inclòs.
Aprovar la certificació número 2 de l’obra “Habilitació de la zona de compostatge”
per un import de 4.400,63 €.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per M.S.P. per tal de fer les obres de
substitució de forjat i coberta d’una casa de la seva propietat, i aprovar la liquidació
de l’impost de construccions i taxes administratives per valor de 1.745,15€.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per LL.C.P. en representació de J.C. per tal
de fer les obres de reparació d’un mur de pedra i aprovar la liquidació de l’impost
de construccions i taxes administratives per valor de 44,34€.
Tramesa al CCR de la sol·licitud del Sr. FMLL per tal de què se faci entrega d’una
documentació relativa a les al·legacions que va presentar dins del període
d’exposició pública de l’aprovació inicial i provisional del Pla d’Ordenació
Urbanístic de la Vall de Ribes, als efectes de presentar un recurs contenciós.
Arxivar l’expedient de sol·licitud de modificat de llicència d’obres dels Srs. JSA i
MCAP i retornar l’impost de l’ICIO per valor de 5.014 euros als promotors de
l’obra.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per M.C.P. i J.V.S. per tal de fer les obres
de construcció d’un habitatge, i aprovar la liquidació de l’impost de construccions
i taxes administratives per valor de 3.721,59€.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per M.S.C. per tal de fer les obres de
reparació del paviment i la paret de l’entrada del garatge, i aprovar la liquidació
de l’impost de construccions i taxes administratives per valor de 52,43€.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per P.V.C. per tal de fer les obres de
reparació del teulat d’un porxo, i aprovar la liquidació de l’impost de
construccions i taxes administratives per valor de 35,30€.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per N.P.M. per tal de fer les obres de la
canalització de recollida d’aigües pluvials de casa seva, i aprovar la liquidació de
l’impost de construccions i taxes administratives per valor de 57,90€.
Atorgar la llicència d’obres sol·licitada per A.S.G. per tal de fer les obres de
reparació de filtracions d’aigua en una coberta plana de la seva propietat, i aprovar
la liquidació de l’impost de construccions i taxes administratives per valor de
82,83€.
Denegar la sol·licitud presentada per F.M.LL. de modificar l’activitat de turisme
rural a la modalitat de masoveria.
Donar d’alta al padró d’escombraries i d’aigua a la Sra. RM.G.P.
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Sol·licitud d’una subvenció a l’àrea de Sistemes i Tecnologies de la informació de
la Diputació de Girona, per la millora de la xarxa i material d’informàtica per valor
de 3.464,- €.
Sol·licitud d’una subvenció al departament de Cooperació Municipal de la
Diputació de Girona per la reforma del local social situat a les antigues escoles i
per un import de 19.812,- dins la línea del Fons de Subvencions 2008-2011.
Sol·licitud d’una subvenció al departament de Cooperació Municipal de la
Diputació de Girona per les obres de reparació dels murs del carrer de Dalt i del
carrer Fontibernes, i la reparació de les filtracions d’aigua de les naus propietat de
l’Ajuntament al polígon industrial de Can Costa suman un total de 12.000 euros,
dins la línea del subvencions de reparacions menors per a municipis de menys de
500 habitants.

Intervencions
U

El regidor Sr. Joan Dordas demana si podria incidir en el document del POUP.
L’alcalde respon que si presenta recurs i guanya, sí.
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA REVISIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIA
BÀSIC I INFOCAT.
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya disposa al seu
article 47, que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, exerceixen
les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la,
resulti necessària en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels
béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de
calamitats públiques;
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general,
qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal;
Vist que l’Ajuntament de Campelles té signat un contracte amb el Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per a la redacció del plans
d’emergència municipals;
Vist el manual d’actuació municipal BÀSIC i INFOCAT redactat pels tècnics del
Consorci;
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre
aprovació de les ordenances i reglaments municipals;
El ple adopta els acords següents:
1. Aprovar inicialment el manual d’actuació municipal BÀSIC i INFOCAT
l’Ajuntament de Campelles.

de
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2. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de 30 dies al BOP de la província de
Girona.
3. En cas que no es presentin al·legacions quedaran aprovats definitivament sense
necessitat de prendre cap altre acord i comunicar-ho al Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès i al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya juntament amb tres exemplars dels Plans aprovats.
Intervencions
U

El regidor Sr. Jordi Baeta demana sobre qui assumeix la responsabilitat d’aplicar els plans
d’actuació.
L’alcalde respon que és una competència de l’alcaldia.
Votacions
U

Tots els vots a favor.
5. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESGLÈSIA
DE SANT MARTÍ”.
L’Ajuntament de Campelles té atorgada pel Departament de Política Territorial i
Obres Públiques una subvenció de 13.400 euros en concepte d’actuacions
destinades a la dinamització territorials a les comarques de muntanya, amb destí a
l’obra de l’adeqüació de l’entorn de l’església de Sant Martí.
L’actuació ascendeix a 17.023,12 euros iva inclòs, segons la memòria valorada
redactada pel tècnic municipal.
Atès que segons l’informe del tècnic municipal, l’oferta econòmica més avantatjosa
correspon a l’empresa Construccions LL. Cutrina, S.L. sobre la resta d’ofertes presentades
a aquest Ajuntament.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar l’actuació de l’adeqüació de l’entorn de l’església de Sant Martí
a l’empresa CONSTRUCCIONS LL.CUTRINA, S.L. atès que és la que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, per import de 17.316,62 euros iva inclòs.
SEGON. Notificar aquests acord als interessats, a la intervenció i a tresoreria als efectes
oportuns.
Intervencions
U

La regidora Sra. Núria Martí demana sobre l’abast de l’actuació en relació al mur.
L’alcalde respon que s’afecta tot el mur.
Votacions
U
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Tots a favor.
6. DONAR COMPTE DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI
DE CAMPELLES PER A L’ANY 2011.
S’assabenta al ple que la xifra oficial d’habitants del municipi de Campelles, a 1 de gener
de 2011, és de 136 habitants, d’acord amb la notificació rebuda per part de l’Instituto
Nacional de Estadística.
7. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DELS COSTOS I
RENDIMENTS, TRACTAMENTS DE DEIXALLES I DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS DE L’EXERCICI 2010.
S’assabenta al ple que s’ha rebut del Consell Comarcal del Ripollès la liquidació definitiva
dels costos i rendiments, tractaments de deixalles i recollida de residus sòlids urbans de
l’exercici 2010, en la forma en què consta a l’expedient.
Intervencions
U

El regidor Sr. Jordi Baeta demana el resultat global de la liquidació.
L’alcalde respon que, aproximadament, el cost és d’una 1.000 euros.
8. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010
Es dóna compte de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2010, aprovada per
Resolució de data 28 de febrer de 2011, d’acord amb el que estableix l’art. 193.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, amb el
següent resultat:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
U

U

DRETS RECONEGUTS NETS..........................................................
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES.......................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................
U

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT..........................
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT.........................
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS
LÍQUIDS DE TRESORERIA..............................................................
RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS..................................
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT.............
U

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
U

705.397,40.660.378,90.45.018,50.259.761,92 0,00 0,00.0,00.- 214.743,42.-
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Import
U

1.
(+)

DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A
FINAL DE L’EXERCICI
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Ingressos realitzats pendents
d’aplicació definitiva

2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A
FINAL DE L’EXERCICI
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De Recursos d’Altres Ens Públics
D’altres operacions no pressupostàries
Menys = Pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3.
(+)

FONS LIQUIDS A LA TRESORERIA A
FINALS DE L’EXERCICI

4.

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A
DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA

5.

Saldos de dubtós cobrament

6.

ROMANENT DE TRESORERIA PER
DESPESES GENERALS (1-2+3-4-5)

Import
713.349,64

Import

U

U

449.353,68
201.544,94
0,00
0,00
62.451,02
0,00

250.231,07
160.034,83
31.313,20
0,00
0,00
0,00
58.883,04
0,00

511.310,36

451.261,92

24.608,71
498.558,30

Intervencions
U

El regidor Sr. Jordi Baeta demana si, en els fons líquids, inclouen l’adquisició de bons de
la Generalitat; i si a saldos de dubtós cobrament hi consten taxes per via executiva i
similars.
L’interventor respon, en relació als fons líquids, que sí; i en el saldos de dubtós cobrament
només el nominal.
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9. APLICACIÓ DE L’ESTALVI OBTINGUT EN RETRIBUCIONS DURANT
L’ANY 2011 A INVERSIONS.
El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24 de maig de 2010), en el seu capítol VI
assenyala les mesures a aplicar per les entitats locals en matèria econòmicfinancera;
L’article 14 del RDL abans esmentat declara recursos afectats els derivats de l’aplicació de
les mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que es
destinaran seguint l’ordre de preferència que tot seguit es detalla a les finalitats següents:
a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest fos
negatiu.
b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini.
c) A finançar inversions
d) Quan no resultin d’aplicació els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el propi
exercici a finançar inversions, es destinaran en successius exercicis a les finalitats
establertes en els apartats a, b) i c), amb el mateix ordre de prelació, fins a la seva
aplicació total.



Atès que una vegada complert i aplicat aquest RDL, tal i com figura detallat en
l’expedient tramitat a l’efecte, resulta un estalvi global de DOS MIL CENT SETANTA
EUROS (2.170,00 €).
Atès que aquesta corporació no té romanent de tresoreria negatiu derivat de l’última
liquidació aprovada;
Atès que tampoc pot destinar l’estalvi obtingut a la minoració del nivell d’endeutament per
quan no és deutor de cap operació financera subscrita a llarg termini;
Que l’ordre de prelació abans esmentat estableix que en aquest supòsit caldrà aplicar
l’estalvi obtingut al finançament d’inversions;
Considerant que és necessari canviar el mobiliari de l’Ajuntament amb una inversió de
2.170,00 euros.
El ple adopta els següents acords:
Primer. Destinar l’estalvi obtingut de 2.170,00 €, com conseqüència de la minoració de les
retribucions per al 2011 de tot el personal afectat per l’aplicació del RDL 8/2010, a
finançar les inversions esmentades en la part expositiva del present acord.
Segon. Donar compte dels presents acords a la Intervenció i a la Tresoreria d’aquesta
corporació a l’efecte oportú.

Votacions
U
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Tots els vots a favor.
10. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011
CONCESSIÓ DE CRÈDIT I SUPLEMENT EXTRAORDINARI EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2011 - EXP.
1/2011Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, el ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
1. Aprovar l’expedient de concessió i suplement de crèdit extraordinari del pressupost
municipal de l’exercici 2011, finançat mitjançant aplicació de romanent de tresoreria
disponible per a despeses generals, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex
d’aquesta proposta, de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPSOT SUPLEMENT I CRÈDIT EXTRAORDINARI EN
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER A 2011 EXP. 1/2011A. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA.
A.1

Romanent de tresoreria a 31/12/10

498.558,30 €

Romanent de tresoreria disposat en la present modificació
pressupostària

54.676,49 €

B. SUPLEMENTS DE CRÈDIT QUE S’ACORDEN.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A

CONCEPTE

CONSIGNACI
Ó
ACTUAL

ALTA

CONSIGN
ACIÓ
FINAL
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2011.1.920.34900
2011.1.942.16500

2011.1.942.46501
2011.1.920.22706
2011.1.920.22400
2011.1.942.46505
2011.1.414.21002
2011.1.920.48900
2011.1.920.22699
2011.1.338.22607
2011.1.920.22001
2011.1.231.16000
2011.1.920.13100

Altres despeses
financeres
CCR Servei
assessorament juridiceconòmic
CBS Serveis Socials
Estudis i Treballs tècnics
Primes d’assegurances
CCR Tècnic de Joventut
Millora de Monts
Aportació Associació i
altres Ens
Altres despeses
Festes Populars, Esports
i Joventut
Prensa Llibres revistes i
altres publicacions
Seguretat Social
Personal laboral
temporal
TOTAL

300,00

156,07

456,07

7.070,00

513.33

7.616,00

2.330,35
15.000,00
4.500,00
4.990,00
100,00
3.000,00

583,17
14.464,07
78,71
9.270,28
15.678,00
5.000,00

2.913,52
29.464,06
4.578,71
14.260,28
15.778,00
8.000,00

500,00
6.000,00

1.163,92
857,09

1.663,92
6.857,07

200,00

56,00

256,00

21.734,23
25.447,99

1486,92
5.288,26

23.221,15
30.736,25

91.172,57

54.628,49

145.801,03

C. CREDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀR
IA
2011.1.942.46506

CONCEPTE
Conveni Gossos

CONSIGNAC
IÓ
ACTUAL

ALTA

0,00

48,00

CONSIGNA
CIÓ
FINAL
48,00

Votacions
U

Tots els vots a favor
11. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011
CONCESSIÓ DE CRÈDIT I SUPLEMENT EXTRAORDINARI EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER AL 2011 - EXP.
2/2011Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i també els informes emesos per Intervenció i
Secretaria, el ple adopta els següents acords:
1. Aprovar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari del pressupost municipal de
l’exercici 2011, finançat mitjançant aplicació de romanent de tresoreria disponible per a
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despeses generals, en la forma i el contingut que es detalla en l’annex d’aquesta proposta,
de la qual forma part integrant.
2. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en
el BOPG i tauler d’anuncis d’aquest ajuntament, a l’objecte d’escoltar reclamacions i
suggeriments.
3. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord en el
supòsit que durant el període d’exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà degudament acreditada degudament a l’expedient, amb
certificat del secretari.
4. Trametre còpia de l’acord i de l’expedient, en el seu moment, a la Delegació d’Hisenda
(Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials), i també als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte legal oportú.
ANNEX A L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPSOT CRÈDIT EXTRAORDINARI EN EL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES PER A 2011 EXP. 2/2011A. FINANÇAMENT QUE S’UTILITZA.
A.1

Romanent de tresoreria a 31/12/10

498.558,30 €

Romanent de tresoreria disposat en la present modificació
pressupostària

31.000,00 €

B. CREDITS EXTRAORDINARIS QUE S’ACORDEN.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRI
A
2011.1.340.60001

CONCEPTE
Terrenys equipaments
esportius

Votacions
U

Tots els vots a favor.
12. PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No n’hi ha.
13. GESTIÓ MUNICIPAL

CONSIGNACI
Ó
ACTUAL
0,00

ALTA
31.000,00

CONSIGN
ACIÓ
FINAL
31.000,00
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L’alcalde dirigeix unes paraules als regidors de la corporació, agraint-los la seva dedicació
i els desitja sort als que opten al càrrec de regidor. Així mateix, dirigeix unes paraules
d’agraïment al públic assistent i finalment, l’agraïment al personal que ha treballat a
l’Ajuntament, tant els que van passar-hi com els que hi són.
14. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
1.- El regidor Sr. Joan Dordas explica que es tanca una etapa, on s’han dut a terme coses
bones i dolentes, i agraeix a l’alcalde, en nom del seu grup municipal, la feina feta per
l’alcalde.
2.- La regidora Sra. Núria Martí demana a l’alcalde aclariments sobre la falta de respecte
envers la seva persona que, per part de l’alcalde, se li va dispensar en la última sessió de la
comissió especial de comptes.
L’alcalde respon que cadascú ha d’exercir les seves funcions i assumir les seves
responsabilitats, afegint que un mateix ha de reflexionar per sí ha fet les coses ben fetes o
no, incidint que ell no considera que li faltés el respecte.
Seguidament s’inicia una discussió entre ambdós, i l’alcalde tanca l’assumpte oferint les
seves disculpes a la regidora sí es va sentir ofesa.
El regidor Sr. Joan Dordas assenyala que la obligació de la tresorera era la defensa d’un
assumpte de la seva responsabilitat.
No hi ha més temes a tractar i l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Manel Palau i Guix
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari comissionat

