ANY2007
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 9/2007
Caràcter: ordinària
Dia: 27 d’agost de 2007
Inici: 18:00
Acabament: 21:45
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
President:
Regidors:

Sr. Manuel Palau i Guix
Sra. Maria Núria Martí i Verdaguer
Sr. Simon Rovira i Puig
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Juan Dordas i Riu

Estan assistits pel Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari del Servei d'Assistència
Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, comissionat per la fe pública a
l'Ajuntament de Campelles.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament
de Campelles, convocada en legal forma, i tractar els assumptes inclosos al
següent:
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Ratificació dels decrets d’Alcaldia.
Donar compte de decrets de l’Alcaldia
Acceptació de subvencions.
Proposta sobre anul·lació d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats.
Proposta d’aprovació del compte general 2006
Línia d’edificació a banda de la carretera del Baell que pertany a la Diputació de
Girona.
8. PUOSC quadrienni 2008-2012
9. Calendari laboral any 2008
10. Retribucions del Tècnic Municipal
11. Fons de subvencions 2007
12. Permanència en el Consell d’iniciatives Locals per al Medi Ambient.
13. Costos de les analítiques d’aigua
14. Pla Municipal d’adequació de la il·luminació exterior del Baell per a prevenir la
contaminació lluminosa.
15. Petició d’augment de sou del Sr. Lluís Rotòriques Sala
16. Petició d’una reunió per part de varis veïns del Baell per parlar del subministrament
d’aigua.
17. Precs, preguntes i mocions.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Un cop repartides es proposa al Ple l’aprovació de l’acta del Ple extraordinari de data 28
de juny de 2007
L’alcalde demana que es canviï la data d’acabament on diu les 21:15 hores “del migdia”
per les 21:15 hores “de la nit”
La proposta s’aprova per unanimitat amb l’esmena introduïda
2. RATIFICACIÓ DE DECRETS D’ALCALDIA
Es proposa al Ple la ratificació dels Decrets d’Alcaldia següents:
DATA
30/05/2007
04/06/2007
12/06/2007
12/06/2007
18/06/2007
18/06/2007
25/06/2007
26/06/2007

04/07/2007

10/07/2007
11/07/2007

RESOLUCIÓ
Aprovació del conveni Tècnic compartit de dinamització de joventut.
Ratificació sol·licitud del CCR , de participació a la convocatòria de subvenció per al
foment de la recollida selectiva
Sol·licitud de subvenció per espais naturals protegits, per restauració Font de Cortal i
Font de Llumoners
Quota del dret de Pastures any 2007 per import de 386,95 €
Sol·licitud de subvenció per conveni a la Diputació de Girona, per ampliació de la Plaça
de L’Ajuntament
Acceptació de l’ajut concedit per la Diputació de Girona per a l’automatització de la
sala informàtica municipal i adaptació de processos administratius, per import de 8000 €
Sol·licitud de subvenció per la III caminada popular a la Diputació de Girona
Renunciar a les al·legacions presentades al Servei d’Ocupació de Catalunya en relació al
projecte Protecció i Manteniment de zones naturals i d’Espais Públics per a usos
turístics i culturals, contractació Luis Guardado.
Desistiment de la sol·licitud de subvenció presentada per Miquel Ollé a través de
l’Ajuntament de Campelles al Departament de Medi Ambient per a la instal·lació de
plaques solars, d’acord amb informe Tècnic.
Cancel·lació i devolució de l’aval de 1.000 € que ENDESA tenia dipositat en relació a
l’estesa de la línia de BT subterrània de ca la Martina.
Sol·licitud de subvenció per actuacions de desenvolupament del medi rural amb destí a
la Fira de la Puríssima.

Es ratifiquen tots els decrets d’Alcaldia per unanimitat
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Ple de la relació de decrets dictats des de la darrera sessió:
DATA
29/03/2007

04/04/2007
23/04/2007
23/04/2007
11/05/2007
22/05/2007
23/05/2007
23/05/2007
30/05/2007

RESOLUCIÓ
Atorgament de llicència al Sr. Jaime Beltran per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al C/ Major, parcel·la 6 de Campelles, projecte amb núm. de visat
2007402173 de 26/03/2007
Adjudicació de la subhasta forestal any 2004 a PRAT S.C.P. per 36.000 € més IVA
Aprovació modificació de crèdit expedient 1/2007
Expedient modificació de crèdits exp. 1/2007, protecció civil 1.200 €
Atorgament de llicència a Juan Abadal de Lacambra per construcció d’unifamiliar aïllat
parcel·la 4, sector 1A del Baell, projecte amb núm. de visat 2007400942 de 21/02/2007
Aprovació de factures F-07015 de 30/04/2007 de Valentí Excavacions i F-103 de Josep
M Alsina Perpiñá per neteja de neu., justificatives subv, neu 2006.
Activitats de ramaderia extensiva no sotmesa al règim d’intervenció integral de
l’administració ambiental. Pere Blanch
Activitats de ramaderia extensiva no sotmesa al règim d’intervenció integral de
l’administració ambiental. Mariano Rull Riu
Activitats de ramaderia extensiva no sotmesa al règim d’intervenció integral de
l’administració ambiental. Joan Sanjaume i Costa

30/05/2007
30/05/2007

01/06/2007
01/06/2007
08/06/2007
08/06/2007
06/06/2007
18/06/2007
19/06/2007
19/06/2007
19/06/2007
20/06/2007

28/06/2007
29/06/2007
05/07/2007
05/07/2007

05/07/2007
06/07/2007
06/07/2007
10/07/2007
17/07/2007
17/07/2007
20/07/2007
23/07/2007
24/07/2007
25/07/2007
02/08/2007
06/08/2007
06/08/2007

Devolució de la fiança corresponent a la subhasta forestal any 2005, per import de 1.400.€ a l’empresa adjudicatària PRAT SCP, d’acord amb informe tècnic forestal
Devolució de la fiança corresponent a la subhasta forestal any 2003, previ cobrament de
la factura presentada per Construccions Icart S.A. en concepte de reparació desperfectes
ocasionats amb els treballs d’extracció de la fusta.
Anul·lació de rebuts del padró d’aigua i del padró d’escombraries que havien estat
duplicat a causa de la legalització de la connexió dels comptadors d’aigua.
Transferència 15% del pagament de la subhasta forestal 2004
Adjudicació de la subhasta forestal any 2006 a l’empresa EFAUSA per un import de
48.325 €
Autorització instal·lació dipòsit d’aigua per part de l’ADF “La Vall de Ribes” dins del
forest bosc CUP 10 per a prevenció d’incendis.
Atorgament de subvenció a la Fundació MAP de Ripoll per import de 100 €
Atorgament de subvenció a l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial Dr. Ramon
Suriñach, per import de 300 €, corresponent a un alumne.
Donar de baixa rebut núm. 0702000125 d’escombreries corresponent a Mazo Mendo, 1 ,
pis segon, i practicar Nova liquidació a Roman Lisbona Bellido
Donar de baixa rebut 0702000124 corresponent a Mazo Mendo, 1, porta 1, i practicar
una nova liquidació a Josep M Planas Badia.
Donar d’alta per canvi de domicili l’empresa CIBINPLAST S.L. en el padró d’IBI i en el
d’escombraries de Campelles
Baixa del padró d’escombraries el solar sense vivenda propietat de la Sra. Sandra
Foncillas, ref. cadastral número 9230201 DG2893S 0001 JY i anul·lar els rebuts dels
anys 2006 i 2007
Contractació de Luis Guardado Montero per a realització del projecte “Protecció i
manteniment de zones naturals i d’espais públics per a usos turístics i culturals”
Modificar la titularitat del rebut d’escombraries assignat a la propietat ref. cadastral
9031724 DG2893S fent constar el nom del seu propietari Sr. Antoni Tarruella i Peix.
Atorgament de pròrroga llicència al Sr. Miguel Àngel Palacios Salvadó i M. Elena Vilà
Subirà per construcció d’unifamiliar aïllada a la parcel·la 6 de la Devesa.
Contractació de Sandra Aragon Delgado per a la realització del projecte Activitats de
desenvolupament cultural, promoció de l’esport i suport en el servei d’accés públic a
Internet.
Atorgament Palmira Portet llicència obres menors a cal Soldat
Devolució 24 € que Joan Abadal Lacambra va pagar de més quan va liquidar l’import de
la seva llicència. Exp. 8-2007
Aprovació factures F-019/07 i F-018/07 per justificar subv. Estassada de matoll.
Sol·licitud de subvenció Consell Català de l’esport per III Caminada
Atorgar gratificació Lluís Rodriguez Sala de 252-.€ per dedicació extraordinària
motivada per necessitats dels serveis públics municipals.
Sol·licitud subv. Neteja neu a Política Territorial i Obres Públiques
Generació de crèdits exp. 2/2007 per Projectes subvenció de treballadors desocupats.
Comunicació inici activitat ARI CAL RUM
Alta escombraries ARI Cal Rum
Connexió xarxa d’aigua comptador Joan Condins Taxonera, C/ Basses, 1
Sol·licitud de subv. Convocatòria desenvolupament rural, per Captació Aigua Baell.
Connexió aigua ARI Cal Rum
Alta escombraries ARI Cal Maduixet

El Ple en queda assabentat
4. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS
4.1. Es proposa al Ple l’acceptació de les subvencions següents:
4.1.1. De la Diputació de Girona per a les actuacions: Blue Moon, Circ Nic, Còmica
Vida, i Fefe i Cia, el 50% del Caixet.

4.1.2. De la Diputació de Girona per activitats culturals, 2.000-.€ en els termes
establerts en la Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 15 de
maig de 2007.
4.1.3. De la Diputació de Girona, per a Campanya de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere, 900-.€, en els termes establerts en la Resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Girona de 15 de maig de 2007.
4.1.4. De l’Agència Catalana de l’Aigua, per a despeses derivades de l’adopció
d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua, 1.000-.€ en els termes
establerts en la Resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua de 3 de juliol
de 2007.
4.1.5. De la Diputació de Girona per a equipaments culturals municipals, 8.000-.€
(39,80%), en els termes establerts en la Resolució de la Junta de Govern de la Diputació
de Girona de 15 de maig de 2007.
Per unanimitat s’aprova acceptar totes les subvencions
4.2. Es proposa al Ple la ratificació de l’acceptació de les subvencions següents:
4.2.1. De la Diputació de Girona, per a automatització de l’accés a la sala informàtica
municipal. Adaptació de processos administratius, 8.000-.€ .
4.2.2. De la Direcció General del Medi Natural, per a actuacions incloses en el capítol 2
ampliació, protecció i millora de la superfície forestal, 24.164,01-.€, en els termes
establerts en la Resolució del director General del Medi Natural del dia 25 de juliol de
2007.
Per unanimitat s’aprova ratificat l’acceptació de totes les subvencions
5. PROPOSTA SOBRE ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES
D’EXERCICIS TANCATS
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària de
l’Ajuntament de Campelles cal establir si les obligacions reconegudes procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament a la comptabilitat són
efectivament exigibles actualment.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2007 es va iniciar l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització de baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis
anteriors, pendents de pagament.
Atès que la Interventora i el Secretari de la corporació, comissionats pel Consell
Comarcal del Ripollès, han emès un informe favorable al respecte.
En data 29 de maig de 2007 l’Alcaldia de la corporació ha determinat quines són les
obligacions reconegudes que cal donar de baixa.
Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent acord:

1. Aprovar les baixes de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades
en l’agrupació de pressupostos tancats. El detall de les baixes figura a l’annex del
present acord, del qual en forma part integrant.
2. Dur a terme els assentaments comptables que calguin per fer efectives les baixes
indicades.
Comunicar a Intervenció i Tresoreria aquest acord, per a la seva constància.
ANNEX. ACORD SOBRE ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES
D’EXERCICIS TANCATS
Modificació negativa del saldo inicial de les obligacions reconegudes d’exercicis
tancats:
APLICACIÓ
PRESSUPOST.
2003.1.431.21201
2006.1.121.22201

On:

CREDITOR
Miquel Gardell
Correos i telegrafos

CONCEPTE

CAUSA
BAIXA
Neu carrers hivern 2002/03
D.C.
Franqueig novembre i desembre D.C
2006

IMPORT
5.846,40 €
274,59€

D.C. = duplicitat en la comptabilització

La proposta s’aprova per unanimitat
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2006
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d’aquest ajuntament el compte general
d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2006, i en atenció als
informes obrants en l’expedient dels quals es desprèn que es troba conforme i que no
s’ha produït cap reclamació durant els quinze dies i vuit més en què ha estat a exposició
pública segons anunci publicat en BOPG núm. 115 de data 11 de juny de 2007
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l’exercici
2006, en la forma en que ha estat format i rendit.
2. Remetre còpia de l’expedient tramitat al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials a
Girona, als efectes oportuns.
3. Remetre els estats i la resta de la documentació a que es refereixen els capítols 1r i 2n
del títol VI de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de data 17 de juliol de 1990,
per la que s’aprovà la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, als efectes de la seva fiscalització.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. LÍNIA D’EDIFICACIÓ A BANDA DE LA CARRETERA DE EL BAELL QUE
PERTANY A LA DIPUTACIÓ
El Ple debat la situació del veïnat del Baell per tal de solucionar el problema plantejat en
relació a la construcció d’habitatges dins de la línia d’edificació establerta pel reglament
general de carreteres tramès pel Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de
Girona.

Allà on el planejament urbanístic permet la construcció, resulta que hi ha una afectació
de la carretera de titularitat de la Diputació de Girona.
Els assistents convenen que a partir de l’Hotel Terralta és més carrer que carretera per la
existència d’edificacions a ambdues bandes de la via.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona que la carretera del Baell de la seva titularitat
arribi fins a l’alçada de l’Hotel Terralta i cedeixi a l’Ajuntament de Campelles la resta
de via a partir d’aquell punt que passarà a ser carrer del nucli del Baell.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.
3. Comunicar-ho a l’equip redactor del POUM de la Vall de Ribes per tal que ho tinguin
en compte pel futur planejament del municipi Campelles.
La proposta s’aprova per unanimitat
8. PUOSC QUADRIENNI 2008 – 2012
S’informa al Ple que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya corresponent al
quinquenni 2008 – 2012 s’han de presentar les obres més importants a fer pel poble.
En primer lloc s’inclourà l’ampliació de la plaça de l’ajuntament. Però pot ser n’hi
haurà d’altres perquè s’estudiaran les propostes que els veïns del poble hagin traslladat
als Regidors.
Durant el mes de novembre i mig desembre es podrà presentar a Governació la inclusió
d’aquestes obres en el PUOSC
El Ple en queda assabentat
9. CALENDARI LABORAL DE L’ANY 2008
Es proposa al Ple acordar com a festes de caràcter local:
Dimarts, 11 de novembre de 2008 (diada de Sant Martí)
Dilluns, 12 de maig de 2008, ( dilluns posterior a la festa de la Pentecosta).
La proposta s’aprova per unanimitat
10. RETRIBUCIONS DEL TÈCNIC MUNICIPAL SR. JAUME SADURNÍ
Es proposa al Ple valorar l’horari, costos i termes en què es presta el servei de tècnic
municipal per tal de determinar les condicions i retribucions dels serveis tècnics
municipals; El Tècnic ha pressupostat 40.-€ per hora, els imports corresponents a aquest
servei haurien de facturar-se mensualment.

Debatuda àmpliament la proposta els regidors convenen que aquestes retribucions s’han
de justificar amb el compliment formal de l’horari de visites per part del tècnic.
La proposta s’aprova per unanimitat
11. FONS DE SUBVENCIONS 2007
Es proposa al Ple sol·licitar que el Fons de subvencions 2007 que la Diputació de
Girona destina a Campelles, es destini a les següents actuacions:
-Captació i dipòsit d’aigua a El Baell.
-Magatzem de el Baell
La proposta s’aprova per unanimitat
12. QUOTA D’ASSOCIATS AL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL
MEDI AMBIENT
Estudiada i valorada la incidència de les activitats i programes desenvolupats pel
CILMA en el municipi de Campelles i, en funció de la seva repercussió i benefici,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Mantenir la vinculació que l’Ajuntament té com a associat al Consell d’Iniciatives
Locals del Medi Ambient.
2. Nomena l’alcalde Il·lm. Sr. Manuel Palau i Guix com a presentant de l’Ajuntament
de Campelles al CILMA.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. COSTOS DE LES ANALÍTIQUES DE L’AIGUA
D’acord amb l’annex V del RD 140/2003, a Campelles li correspon fer anàlisis
d’autocontrol a cada un dels dos abastaments amb la freqüència mínima exigible
següent: 1 ACN a sortida de dipòsit de capçalera/any; 3 ACN a la xarxa de
distribució/any; ACP/5anys, aquest anàlisi substitueix a 1 ACN; exàmens organolèptics
setmanals in situ i Control diari i registre de clor lliure residual in situ.
Vist que les primeres tres tipus d’anàlisis han de ser realitzades per laboratoris
autoritzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’han sol·licitat
pressupostos a varis laboratoris dels que consten com a autoritzats en la mateixa web
del Departament.

Vistos els pressupostos presentats a sol·licitud de l’Ajuntament:
ACN
CAPÇ

ACN
DISTRI

ACP

clínic
S.C.P.

52

45

1000

TOTAL
PER
ANY*
378,00

Aigües
Girona

70,56

52,86

1196,79

457,93

EMPRESA

Laboratori
PRAT,
(Torelló)
Laboratori
de

OBSERVACIONS

Ens donarien els envasos inclosos
en el preu
El desplaçament i presa de mostres
té un cost de 111,60

(Bescanó)
Proquimia (Vic)
Laboratori
Dr.
Fargas (Vic)
Agroalimentario
(BCN)
Laboratori
Puig
Ciurana
(Campdevànol)
Alitest
laboratoris
(Vic)

119,87

119,87

1992,54

854.01

70

70

1300,00

526,00

79,64

75,64

1699,28

631,29

88

75

890

476,00

77,10

181,60

1584

938,70

Inclosa la recollida de mostres i
entrega de butlletins

Si la recollida de mostres és a
càrrec del laboratori els preus
s’incrementen en 36€ per mostra
Transport no inclòs

Cap dels imports no inclou l’IVA.
PRESSUPOSTOS ANALÍTIQUES AIGUA
Mínims exigibles:

1 anàlisi de control (ACN) a sortida capçalera cada any
3 anàlisi de control (ACN)a la xarxa de distribució cada any
1 anàlisi complet (ACP) cada 5 anys (substitueix a 1 ACN)

Per tal d’obtenir un únic import total a efectes de comparar costos, hem realitzar el següent
càlcul:
[{1 ACN capçalera x 5 (anys)} +{ 3 ACN distribució x 5 anys} + 1 ACP] – 1 ACN distribució
5 (anys)
= al cost de les analítiques per any*

Vist que tots els laboratoris consultats són centres autoritzats pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Encarregar les anàlisi al Laboratori Clínic PRAT, SCP (Torelló) que ha presentat el
pressupost més beneficiós per l’Ajuntament pel preu de 378 euros/any més IVA (438,18
€/any IVA inclòs).
2. Notificar-ho a l’adjudicatari i a la resta de licitadors per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
14. PLA MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
DEL BAELL PER A PREVENIR LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
Es proposa al Ple aprovar l’ampliació de la memòria valorada redactada per l’enginyer
tècnic Sr. Pere Franquesa Guix i incloure aquesta actuació en el Pla Municipal
d’adequació de la il·luminació exterior del Baell per a prevenir la contaminació
lluminosa, i encarregar un informe tècnic per determinar si l’actuació està situada en
zona E1 o situada en sòl urbà proper a zona de màxima protecció.
La proposta s’aprova per unanimitat
15. PETICIÓ D’AUGMENT DE SOU DEL SR. LLUÍS RODRÍGUEZ SALA

Es proposa al Ple estudiar i decidir sobre la petició d’augment de sou sol·licitada pel Sr.
Lluís Rodríguez Sala en instància amb Registre d’Entrada núm. 652 de data 13 d’agost
de 2008.
Es proposa al Ple determinar quin càlcul s’ha d’aplicar en la liquidació de les pagues
extraordinàries del Sr. Lluís Rodríguez, un cop hagin estat informats al respecte pels
serveis jurídics.
El secretari explica que les retribucions complementàries que rep el treballador són de
caràcter periòdic i fixes. El càlcul de les pagues extraordinàries s’hauria de fer per la
totalitat del salari. No obstant aquest conceptes retributius no s’ajusten als del personal
al servei de les administracions públiques. Sembla més aviat que al seu dia la Gestoria
va fer una nómina pròpia d’un contracte laboral subjecte a un conveni col·lectiu
determinat. Fora bo ajustar-los i encabir-los dins la regulació legal de les retribucions
del personal laboral al servei de les administracions públiques.
Pels assistents es debat abastament sobre els conceptes salarials de la nòmina del
treballador i es conclou que s’ha d’ajustar a la legalitat. El secretari farà un informe al
respecte.
Pel que fa l’increment, l’alcalde diu que en tot cas s’hauria d’estudiar i tenir en compte
pel pressupost de 2008.
16. PETICIÓ D’UNA REUNIÓ PER PART DE VARIS VEÏNS DEL BAELL PER
PARLAR DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Es proposa al Ple acordar si s’escau, la data, l’hora, el lloc de reunió, la representació de
l’ajuntament i la forma de convocar la reunió sol·licitada per varis veïns del Baell en
instància amb Registre d’Entrada núm. 475, de data 10 de juliol de 2007.
L’alcalde explica que quan estigui enllestit el projecte de captació d’aigua al Baell que
està inclòs al PUOSC 2007 i que actualment redacten des del Consell Comarcal del
Ripollès, es farà la reunió. Abans no té sentit fer-la
El Ple en queda assabentat
17. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El Sr. Dordas demana una reunió monotemàtica per tractar l’Economia de
l’Ajuntament.
El Sr. Baeta diu que és necessari una certa explicació per entendre com funciona
l’Ajuntament des del punt de vista econòmic.
L’alcalde explica que el més entenedor és disposar d’un full d’ingressos i un altra de
despeses. Tota la resta és paperassa. No obstant a la pregunta del regidor respon que
tindrà tota la informació econòmica que vulgui a l’Ajuntament i, com a membre de la
Comissió de Comptes, encara més.
El Sr. Dordas demana per la factura de les obres del camí de Prat. L’alcalde respon que
la factura correspon no només a aquestes obres sinó que n’hi ha d’altres actuacions
incloses.
El Sr. Dordas demana si el fill de l’acalde ha comprat la nau construïda per
l’Ajuntament a la colònia Fàbregas. L’alcalde explica que ell es va abstenir en tot el

procediment, però sap que es va fer una licitació pública, només es va presentar el seu
fill i es va adjudicar un arrendament per cinc anys amb opció de compra. Actualment el
local encara no disposa de llum ni telèfon ni aigua. Qualsevol pot consultar la
documentació que consta a l’Ajuntament i que es va preparar des del Consell Comarcal
del Ripollès.
Seguidament l’alcalde dona la paraula al públic assistent
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21:45
hores del vespre, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari,

Vist i plau,
El president

Josep Ruiz i Muñoz

Manuel Palau i Guix

