ACTA NÚM. 1/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 4 DE GENER DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez

Regidors :

Joan Rivera López
Roser Caballero Martínez
Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla
Ramon Perearnau Morera
Joaquim Serrador Rabaseda
Jordi Salamó Serra
Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés

Excusa:

A les 20:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència
de l’alcaldessa Il·lma. Sra. Núria López
i Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració
de la sessió extraordinària convocada
en legal forma, primera convocatòria.

Laia Briones Buixassa

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors
Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última
sessió plenària
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Aprovació del pressupost general per l’exercici de 2010
Aprovació del conveni de col·laboració amb el consorci Ripollès
Desenvolupament per al projecte “Terra de Comtes i Abats”
Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Campdevànol i Ripoll per al sosteniment de les captacions i l’estació
transformadora d’aigües potables de Campdevànol
Aprovació del conveni de col·laboració per a la promoció, execució i
manteniment d’obres a signar entre l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament
de Campdevànol i l’Agència Catalana de l’Aigua
Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i la
Diputació de Girona per a la constitució d’una reserva forestal
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9.
10.
11

Ratificació de la modificació dels estatuts del CONGIAC
Aprovació del conveni de col·laboració entre el consorci LOCALRET i
l’Ajuntament de Campdevànol per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
Informació de l’Equip de Govern.

La Presidència declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia de la convocatòria:

1. Aprovació actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions dels plens:
- Ordinària de 27-11-2009
- Extraordinària i urgent de 11-12-2009
La proposta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2. Donar compte de la relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de
l’última sessió plenària
09/09/2009

Concessió llicència obres al Sr. Ramon Guitart Corominas per canviar teules a
l’habitatge situat al carrer sant Jordi 16.

30/10/2009

Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment condicions llicència
activitat de perruqueria al carrer Sant Amand 9.

02/11/2009

Aprovació relació de factures juny 2009.

11/11/2009

Desestiment i arxiu sol·licitud llicència obres al Sr. Patllari Masmitjà Vilalta per a
reforma cuina i bany a l’habitatge situat al carrer Hortes 5.

17/11/2009

Bonificació IBI al Sr. Antonio Miguel Lucena Moreno per ésser família nombrosa.
Anul·lació taxa servei escombraries comercials de l’Urb. Castell 6, al Sr. Jordi Icart Mir
donat que es va donar de baixa de despatx professional.
Anul·lació liquidacions a nom de la Sra. M Concepció Barceló Basil de l’impost sobre
increment del valor del terreny de 2 finques del carrer de la Gala i aprovar-ne de
noves.
Aprovació baixa servei d’escombraries comercials d’un servei d’escombraries
domiciliàries a nom d’Eduard Torras Manso i ampliació d’una parcel·la més de plaça de
càmping en el padró d’escombraries industrials.
Acord de devolució del recàrrec de l’impost de vehicles de l’exercici 2009 al Sr.
Joaquim Contreras Puigcorber perquè l’adreça que tenia l’ajuntament era errònia.
Desestimació petició baixa del padró fiscal de la taxa d’escombraries comercials del
local situat al carrer Prol. Gala 6 a nom de Paez Costa, SL, per no acreditar la baixa de
l’activitat.

18/11/2009

Autorització utilització sala Auditori centre cívic al Sr. Francesc Arrabal, cap
d’infermeria del CAP Campdevànol, per oferir xerrada informativa sobra la grip A.

18/11/2009

Autorització ús privatiu sala Auditori centre cívic a l’Associació Dones el Roser de

2

Campdevànol per a realitzar curs per fomentar educació corporal.
19/11/2009

Traspàs concessió de nínxol a nom de Pompeyo Casals Sadurní a favor de Maria Pons
Basagaña.

23/11/2009

Denegació llicència obres a Neida SL, per tala d’arbres al costat del Pont de la Cabreta
per tractar-se d’una actuació emplaçada en el terme municipal de Ribes de Freser.

24/11/2009

Aprovació certificació obra núm. 3 Supressió de barreres arquitectòniques al municipi
de Campdevànol al contractista Construccions Comarca del Ripollès, SL.
Autorització al Sr. Rafael Garcia Ramos per a la instal·lació d’un remolc xurreria al
carrer Raval.
Convocatòria Ple ordinari el dia 27 de novembre de 2009.

25/11/2009

Liquidació utilització pavelló d’esports 2n i 3r trimestre de 2009.
Declaració acreditació mèrits de la Sra. Mercè Guix Passola per a ser declarada filla
predilecta del poble de Campdevànol.

26/11/2009

Aprovació relació de factures juliol 2009.
Sol·licitud de subvenció per a l’ampliació de l’abastament en alta de Campdevànol.
Reconeixement vuitè trienni d’antiguitat en el lloc de treball de la plantilla municipal a
la Sra. Montserrat Villaró Alba.
Gratificacions i productivitat treballadors nòmina novembre de 2009.

28/11/2009

Modificació pressupost de l’exercici del 2009 per ampliació de crèdit (9-2009).

30/11/2009

Ordre execució substitució baixant aigües pluvials edifici carrer Clavetaires 10 de
titularitat de la Sra. Maria Casadesús Arboix.
Arxiu sol·licitud llicència activitat de bar local carrer Puigmal 4 a nom de la Sra. Judith
Cabrera Murcia.

30/11/2009

Aprovació calendari cobrança per a l’any 2010.
Aprovació certificació d’obra 1 i única de l’obra Construcció mur de pedra a la
urbanització el Castell de Campdevànol.

01/12/2009

Autorització sala Auditori centre cívic a l’associació cultural Arç, per reunió amb motiu
del referèndum sobre la independència de Catalunya.
Bonificació de l’IBI al Sr. Miquel Navas Gallardo per ser família nombrosa.
Aprovació relació persones beneficiades de la reducció de les quotes de la llar d’infants
que consten a l’expedient.
Aprovació baixa d’un servei d’escombraries domiciliàries de l’habitatge situat la barri de
la Creu 6, a nom de Jordi Masegosa Márquez.
Bonificació impost vehicle tracció mecànica per un vehicle de més de 25 anys
d’antiguitat al Sr. Eduardo Angel Corbalan Esnaola.
Imposició multes coercitives per incompliment ordre execució orde de reposició serveis
urbanístics Pl. Dansa al Sr. Antoni Viñas Orriols com a legal representant de COVIDO
33 IMMOBILIÀRIA SL, NRE 2002.
Concessió llicència urbanística per divisió horitzontal de l’immoble situat al carrer Major
28, al Sr. Eudald Canals Basagaña.
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Incoar expedient restauració realitat física alterada i ordre jurídic vulnerat obres de
construcció edificacions auxiliars al pati interior de la finca situada al carrer Major 28, al
Sr. Eudald Canals Basagaña.
Concessió llicència utilització pavelló d’esports al Sr. Adrià Vila Galan per realitzar una
jornada de futbol sala.
09/12/2009

Modificació pressupost exercici del 2009 per transferència de crèdit (10-2009).
Atorgar llicència segregació de la finca registral 340 de Campdevànol, fina Cal Magnet
sol·licitada pels senyors Josep i Cristina Magnet Burch.
Aprovació vuitena relació/2009 de denúncies municipals.

10/12/2009

Convocatòria Ple extraordinari i urgent.
Concessió permís a Excavacions Icart SL per activitat de magatzem de maquinària
agrícola amb emplaçament al Mas l’Empalme.

11/12/2009

Aprovació relació de factures agost 2009.
Liquidació per utilització pavelló d’esports a l’Ajuntament de Ribes de Freser.
Autorització ampliació llicència obres al Sr. Joan Colomer Portell per construcció cobert
ramader al Mas Pernau.
Autorització utilització sala número 2 del centre cívic a l’associació cultural Arç, des del
dia 10 de desembre de 2009 fins al 25 de febrer de 2010.
Autorització utilització sala Auditori del centre cívic, a la Sra. Àfrica Muntané, per fer
una reunió de valoració de la Fira de Nadal.

14/12/2009

Esmena errada Resolució Alcaldia de concessió llicència urbanística per divisió
horitzontal sol·licitada pel Sr. Eudald Canals Basagaña.
Aprovació certificació obra núm. 4 i última de l’obra Supressió de barreres
arquitectòniques al municipi de Campdevànol.

15/12/2009

Aprovació padrons 1a cobrança 2010.
Contractació de la Sra. Gloria Cano Asencio per cobrir el període d’incapacitat temporal
de neteja de la Sra. Teresa Caparrós Rodríguez.

16/12/2009

Concessió llicència obres al Sr. Ramon Coromines Viñas, per a la construcció d’un
obrador a la finca Mas les Coromines.
Modificació del pressupost de l’exercici del 2009 per generació de crèdit.
Concessió llicència obres a la Sra. Maria Casadesús Arboix per reforç estructura al
carrer Raval 21.

17/12/2009

Aprovació inicial Projecte de modificació de la urbanització de l’àmbit de Cal Ribalaigua.
Aprovació liquidació a nom del Sr. Antoni Figueras Bargalló amb deute acumulat per
despeses ocasionades per la neteja de la pista de joc del pavelló municipal.
Concessió de gual a la Sra. Vanessa Cocera Carbonés pel local destinat a garatge situat
al carrer Prat. 5.
Canvi de nom nínxol núm. 905 a favor de la Sra. Josefina Merino Fornells.

El Ple en queda assabentat
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3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local ja
aprovades
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local celebrades en dates 16 i 30 de novembre de 2009.
El Ple en queda assabentat
4. Aprovació del pressupost general per l’exercici de 2010
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2010 així com també, les Bases d’Execució i la plantilla de personal que
comprèn tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que disposen els articles
168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 18 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei 39/1988.
Atès i conegut el contingut de l’informe de secretaria i intervenció,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol per
a l’exercici econòmic 2010 junt amb les Bases d’Execució, el resum per capítol de
les quals és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
A)
OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

B)

OPERACIONS DE CAPITAL

VI
VII
VIII
IX

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

879.000,00
47.500,00
584.285,00
1.093.100,00
10.000,00

0
1.365.000,00
0
230.000,00
4.208.885,00

ESTAT DE DESPESES
A)

OPERACIONS CORRENTS

I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses de bens corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

B)

OPERACIONS DE CAPITAL

1.103.355,00
1.138.500,00
66.000,00
74.530,00
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VI
VII
VIII
IX

Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

1.637.500,00
0
0
189.000,00
4.208.885,00

2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
3. Exposar al públic el Pressupost General per a l’any 2010, les Bases d’Execució y
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes
de presentació de reclamacions per part dels interessats.
4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de que no es presenti
cap reclamació.
5. Facultar l’alcaldia per a concertar préstecs fins el límit màxim de 230.000 €
durant la vigència d’aquest pressupost.
6. Un cop definitivament aprovat, remetre’n còpia a l’Administració de l’Estat,
(Delegació Provincial d’Hisenda), a la Generalitat de Catalunya (Departament de
Governació i Relacions Institucionals) i Delegació Provincial d’Hisenda —Direcció
General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial— en el termini de quinze
dies hàbils comptats des de la seva aprovació pel Ple de la corporació
L’alcaldessa explica la proposta:

“...”
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2010.
Descripció: El pressupost que des de l’equip de govern es sotmet a consideració del Ple és un
Pressupost que es caracteritza bàsicament per una màxima contenció en la despesa,
d’acord amb el pla de sanejament aprovat pel propi plenari municipal, el qual es compleix
escrupolosament i per un esforç d’inversió que supera el milió i mig d’Euros i que és el
resultat de la feina en preparar projectes al llarg del 2009 i de treballar per poder comptar amb
el seu finançament al llarg del 2010, entenent que totes les previsions contemplades en el
pressupost, només es durant a terme si es compta amb el finançament exterior previst.
Anàlisi per capítols, es recull a la memòria d’alcaldia i tenim:
En el PRESSUPOST DE DESPESES :
D’una banda les Despeses corrents:
Capítol I (Despeses de Personal 1.103.355,00 €): S’han pressupostat els salaris amb l’increment
salarial que regula el conveni i d’acord amb el projecte de Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat. Tenint en compte les retribucions de l’AODL, que a Campdevànol hem aconseguit que es
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renovi la seva subvenció (és el 5è any i ens continuaran pagant el 80%). El total del Capítol
suposa una reducció del 0,83 % en relació amb el pressupost inicial del 2009.
Capítol II (Despeses en bens corrents i serveis 1.138.500,00 €) es produeix una reducció del
7% sobre la previsió de l'any 2009, malgrat en aquest moments ens veiem amb l’obligació
d’incrementar la partida corresponent als Serveis Socials en un 30%. Tot i així l’esforç de
contenció és important i el conjunt del capítol disminueix per l’aplicació de les mesures
extraordinàries previstes en el Pla de Sanejament 2010 – 2012.
Els capítols III i IX (66.000,- i 189.000,-) recullen els crèdits necessaris per efectuar el
pagament d'interessos i amortitzacions de capital i tot i que es preveuen augments, això no
significa que s’hagi de fer efectiu, perquè hi diversos factors que hi influeixen com el tipus
d’interès i el moment de concertació dels préstecs previstos.
Tot i això, l’Ajuntament no està ofegat econòmicament perquè el nivell d’endeutament de
l’Ajuntament en el pitjor dels casos arribaria al 72.5% d’endeutament respecte els recursos
ordinaris, molt lluny del 110% que permet la llei.
Així mateix es produeix una ràtio d’estalvi net positiva de l’1,63% i que es tradueix en un estalvi
net de 42.500€, d’acord amb l’informe econòmic - financer d’intervenció.
El capítol IV (74.530,-€) presenta un augment del 14 % respecte el pressupost inicial del 2009.
Tot i la disminució en diverses partides, hi ha un increment per al manteniment del local de la
Llar de Jubilats, motivat per la dissolució de la Junta i la reducció dels ingressos propis que
provenien de les activitats que hi desenvolupava.
També es preveuen les noves aportacions al CONGIAC que ens finança d’altra banda una
partida important de la inversió a realitzar i al projecte Terra de Comtes i Abats al qual
s’incorporà l’Ajuntament de Campdevànol si el Ple així ho considera oportú.
Despeses de capital:
En el capítol VI (Inversions Reals) hi consta la previsió de les diferents obres i inversions a
executar en l'exercici, per import total de 1.637.500,00 €, per tant es triplica la dotació que
figurava en aquest mateix capítol en el pressupost de 2009, en funció dels ajustos necessaris
als pressupostos actualitzats dels projectes programats per l’exercici, el detall i finançament dels
quals es contempla en l’annex d’inversions.
D’aquest 1.637.500,00 € un 16,5% és aportació de l’Ajuntament entre Fons propis i préstec i la
diferència, és a dir, 1.365.000 € es preveu de subvencions i aportacions, per tant estem parlant
que ens finançarien un 83.5% que és de molt bon aprofitar, sobretot perquè partim de la
premissa que només es duran a terme aquelles obres que estiguin molt ben finançades i una
obra que és prioritària per a l’equip de govern davant de qualsevol altre, la urbanització de les
Escoles Noves a Can Ribalaigua.
Quadre d’inversions:
Títol:

Millores en infrastructures
Rehabilitació edifici polivalent escorxador

Pressup

80.000

Fons
propis

14.000

500.000
250.000

Millores enllumenat públic

112.500

10.500

4.000

2.000

Aportació

Estat

Generalitat

41.000
90.000

Projecte complementari zona escorxador

Mobiliari i equipament cultural

Préstecs

Diputació

25.000
250.000

160.000

10.000
93.000

Total

80.000
500.000

240.000

250.000

9.000

112.500

2.000

4.000
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Mobiliari i equipament oficines

4.000

2.000

Mobiliari i equipaments serveis grals.

4.000

4.000

2.000

4.000

Projecte terra de comtes

90.000

30.000

Zona multiesports

45.000

25.000

60.000

90.000
20.000

Urbanització cal Ribalaigua

278.000

Inversions xarxa municipal aigua

270.000

10.000

20.000

172.000

1.637.500

42.500

230.000

232.000

Total inversions cap. Vi

4.000

14.000

250.000

45.000

264.000

278.000

68.000

270.000

585.000

298.000

1.637.500

Els capítols VII i VIII no preveuen crèdit.
PRESSUPOST D'INGRESSOS :
RECURSOS ORDINARIS:
El capítol 1, En conjunt els diferents impostos experimenten lleus puges, resultat d’aplicar les
altes, actualitzacions i correccions efectuades durant el 2009. Per això s’espera que el capítol
experimenti un lleuger augment d’un 0,92 % en relació amb la previsió inicial de l’exercici 2009.
El capítol 2 experimenta una reducció del 23 % respecte a la previsió inicial del pressupost del
2009, en funció de la recaptació efectuada per aquest concepte durant aquest exercici, parlem
de l’impost de construccions.
2006
150.000

2007
125.000

2008
5.900

2009
41.000

2010
47.500

En el capítol 3 (Taxes i Altres Ingressos), els rendiments s'han calculat en funció del contingut
de les respectives Ordenances fiscals aprovades, els padrons i les previsions del Pla de
Sanejament financer 2009 -2012.
En conjunt el capítol 3 (584.285,00) disminueix un 8 % respecte a la previsió inicial del 2009
sobretot a causa de la reducció dels ingressos corresponents a la taxa per subministrament
d’aigua que gestiona CONGIAC.
Les previsions d’ingressos per transferències corrents del Capítol 4 (1.093.100,00) es situen
amb una mínima variació a la baixa respecte al pressupost inicial del 2009.
En conjunt es preveu una reducció del 7 % respecte a la quantitat pressupostada el 2009 de la
participació dels tributs de l’estat. Destaca la subvenció extraordinària de 75.000 € corresponent
a la part del FEIL que els ajuntaments podran destinar aquest any 2010 a finançar despesa
ordinària en matèria d’educació.
En el Capítol 5 (Ingressos patrimonials), es preveu una mínima disminució en funció de la
recaptació efectiva durant el 2009.
RECURSOS DE CAPITAL :
Per al finançament de les inversions detallades en el capítol 6 de l'estat de despeses s’ha previst
concertar préstecs fins a un import màxim de 230.000 € previst al capítol 9 i també es tenen en
compte les subvencions detallades en el capítol 7 per import de 1.365.000 €.
El finançament restant (42.500 €) anirà a càrrec dels recursos ordinaris de l'Ajuntament.
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Subvencions aconseguides:
2006
2007
535.000
245.000

2008
121.900

2009
1.100.000

2010
1.365.000

“...”
El Sr. Salamó explica que el pressupost que es presenta es basa en expectatives,
en l’esperança de que les subvencions previstes en puguin aconseguir.
Tot i així hi ha algunes partides que s’han d’ajustar més:
Als ingressos:
Al Capítol III s’ha de rebaixar la previsió d’ingressos per festes.
Al Capítol VII hi ha moltes subvencions no consolidades. Algunes encara no s’han
cobrat com la del 2006 de la llar d’infants.
Al Capítol IX hi ha previst el doble que el 2009. S’ha hagut de fer un préstec de
80.000 € a tres anys i un altre de 117.000 € a deu anys.
Ara es preveuen 230.000 € en préstecs què suposa 60.000 € només en interessos.
A les Despeses:
Els arrendaments s’incrementen de 3000 a 10.000 euros per poder recol·locar al
Brigada, afectada per les obres a l’escorxador.
Recorda que l’Ajuntament tenia una nau industrial a Niubó que es va vendre quan
era alcalde en Ferran Martínez. El seu grup va estar en contra de vendre aquella
nau. Ara ens aniria bé tenir-la per estalviar despeses d’arrendaments.
A la partida de promoció del municipi (abans publicitat i propaganda) tot i que s’ha
rebaixat la partida de publicitat del poble que es paga a una empresa de fora del
municipi, el que s’hauria de fer és potenciar la Ràdio de Campdevànol.
Al Capítol VI d’inversions, mai s’havia previst tanta inversió i l’aportació municipal
serà considerable.
S’hauria d’ajustar les inversions.
Per exemple la piscina ens la podríem estalviar.
Hi ha prevista una subvenció del PUOSC pel 2012 però es vol executar al 2010, per
la qual cosa s’haurà de fer una pòlissa o un préstec pont per cobrir-la. Això es pot
estalviar.
-

Per la zona esportiva s’ha previst 45.000 € però val 53.000 €. Quin és el motiu ?
No s’ha previst la partida de bandes sonores de la pista d’eskate ?
La partida el Jutjat de Pau és excessiva.
La partida d’enllumenat públic s’ha incrementat de 65.000 a 95.000 euros.

El Sr. Ferran Martínez replica que des de l’any 1999 que s’estan pagant
interessos de préstecs que han demanat altres equips de govern municipals. El
grup de CiU també en va demanar un de 412.000 euros que encara s’està pagant i
els equips posteriors han hagut d’assumir.
El Sr. Salamó explica que ells no tenien números vermells.
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L’alcaldessa replica la intervenció del Sr. Salamó:
La situació de l’Ajuntament no ve provocada per les inversions que ja ha dit que si
no arriben subvencions no es podran fer. El fet és que els ingressos han caigut, els
serveis s’han de mantenir i en alguns casos s’han incrementat (la llar d’infants
costava 50.000 € l’any 2006 i el 2009 costa 136.000 €).
Els contractistes cobren abans que l’Ajuntament rebi les subvencions perquè
l’Ajuntament tira de la pòlissa de crèdit i suporta la càrrega financera en lloc de
carregar-ho als industrials.
En aquests moments els constructors necessiten que els donem feina per poder
tirar endavant.
De les inversions previstes l’Ajuntament compta amb fons propis (42.500 €) i
preveu préstecs per un import màxim de 230.000 EUROS. Però això suposa fer una
inversió de prop de dos milions d’euros que beneficiarà tot el poble de
Campdevànol amb un increment considerable de la qualitat de vida.
Entre la despesa que no pot evitar l’Ajuntament, igual que la resta de famílies, hi
ha la despesa d’enllumenat i gas dels edificis públics. La llar d’infants gasta ara
molt més en enllumenat i calefacció.
L’enllumenat públic tampoc es pot evitar tot i la inversió continua que fem en
substituir la lluminària per altra de baix consum i la millora de les línies.
Pel que fa la zona multiesports, l’any 2009 hem rebut una subvenció de la Diputació
de Girona per import de 12.000 €. Per això només consignem la diferència per
import de 45.000 €.
Del Jutjat de Pau ens estalviem les despeses de lloguer perquè ara s’ubica al Centre
Cívic amb un despatx pel Jutge i altra per les funcionàries.
La subvenció del PUOSC 2012 per la piscina és un tema comptable que ha repassat
amb l’interventor. Realment tenim una subvenció per fer front a la inversió pel
2012. Mentre no arribi haurem de proveir amb crèdit.
També és possible que canviem aquesta subvenció per destinar-la a la urbanització
de cal Ribalaigua amb destí a les futures escoles.
Pel que fa les bandes sonores de la pista d’eskate es preveuen dins les partides de
manteniment ordinari dels equipaments públics. Pot ser hagués quedat més clar
com a partida independent però pressupostàriament no s’ha fet així.
El Sr. Salamó demana per l’Escola de Música.
El Sr. Serrador afegeix que estem pagant més del que ens toca pel fet que
l’Ajuntament de Ripoll no té legalitzada la seu de l’Escola a Ripoll i per això no ens
arriba la subvenció del Departament d’Educació.
L’alcaldessa explica que han consignat 5.000 € que serà el màxim que aportarem.
També estudiem amb el Consell Comarcal del Ripollès la manera de canalitzar els
ajuts de manera diferent per cada tipologia d’alumnes de l’Escola: premiar les
millors notes, els més petits...
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor
de l’equip de govern i quatre vots en contra del grup de CIU.
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb el consorci Ripollès
Desenvolupament per al projecte “Terra de Comtes i Abats”
Vist el conveni de col·laboració amb el consorci Ripollès Desenvolupament per al
projecte “Terra de Comtes i Abats”;
Vist que el Consorci Ripollès Desenvolupament és l’ens executor del Pla de
Dinamització del producte turístic Terra de Comtes i Abats, segons s'estableix en el
Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i comerç, la
Conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Ripollès Desenvolupament i les Unions de Botiguers de Sant Joan de les
Abadesses i Ripoll;
Atès que l'actuació objecte d'aquest conveni és l'adequació de la Ruta del Comte
Arnau contemplada dins el pla d'accions del Pla de Dinamització del Producte
Turístic Terra de Comtes i Abats. Aquesta ruta transcorre l'antic camí ral entre
Campdevànol i Gombrèn, tal i com es detallarà en el projecte executiu degudament
aprovat;
Tenint en compte que en el Conveni de Col·laboració per a l'execució del Pla de
Dinamització del Producte Turístic, s'estableix que una tercera part del finançament
de les actuacions ha d’anar a càrrec de l’administració local. Per tot això es
determinen per l’Ajuntament de Campdevànol les aportacions econòmiques
distribuïdes en dos anys i ampliades a l'annex 1 d'aquest conveni;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el consorci Ripollès Desenvolupament
per al projecte “Terra de Comtes i Abats” en tots els seus termes.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
L’alcaldessa explica la proposta:
“...”
Terra de Comtes i Abats, Viatge als orígens de Catalunya
Arrel de les conclusions en matèria turística sorgides del Pla Estratègic “Futur
Ripollès 2020”, redactat durant els anys 2003 i 2004, se’n va derivar, com a un
dels principals objectius, la necessitat de potenciar i apostar pel sector del turístic
de la comarca.
Una de les grans apostes d’aquesta nova oferta és la creació d’un seguit de
productes turístico-culturals basats en la dimensió històrica de la Catalunya feudal.
TERRA DE COMTES i ABATS (TCIA) té per objectiu principal posar en valor, des
d’una perspectiva turística sostenible, el patrimoni cultural i natural del Ripollès,
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tangible i intangible, vinculat a la idea dels orígens de Catalunya. Es tracta d’un
projecte que segueix les directrius de la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya en el sentit que s’adequa a la idea de potenciar els
elements i els indrets singulars vinculats a la Història de Catalunya, centrant-se en
l’especificitat de cada territori, en el cas del Ripollès.
Es tracta, doncs, de convertir un conjunt de notables monuments i paisatges
colpidors en una oferta turística competitiva i sostenible, capaç d’incidir de manera
positiva en el desenvolupament local. Per tal d’aconseguir aquest objectiu cal una
planificació acurada de tota la logística d’accessibilitat, els sistemes i dispositius
d’interpretació, els mecanismes de gestió i les estratègies de comunicació i
comercialització.
Per tal de continuar fomentant l’activitat turística al Ripollès, el Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, el Consorci
Ripollès Desenvolupament (en representació de l’Administració local) i les Unions de
Botiguers de Ripoll i Sant Joan de els Abadesses es va signar un conveni de
col·laboració per al desenvolupament del Pla de dinamització del Producte turístic
Terra de Comtes i Abats. Els objectius del Pla de dinamització del producte turístic
Terra de Comtes i Abats d’acord amb el conveni signat per les administracions que
l’impulsen són:
-

Augment de la qualitat dels serveis turístics del destí
Millora del medi urbà i natural dels municipis
Ampliació i millora dels espais d’ús públic
Augment, diversificació i millora de l’oferta complementària
Posada en valor de recursos turístics
Creació de nous productes
Sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de
qualitat

L’Ajuntament ha fet el seguiment d’aquest projecte que suposa la subvenció
de 2/3 parts de les inversions als municipis de Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses i Gombrèn, i ara Campdevànol que ha presentat el projecte de
recuperació del camí Ral fins a Gombrèn rebrà directament una subvenció de
60.000 €.
Formant part del projecte, ens beneficiem
potenciació turística del nostre poble.

de

la

promoció,

difusió

i

El Sr. Manso diu que donaran suport per què és molt important.
Només vol fer advertiments que la situació dels altres pobles a nivell turístic
és molt diferent que el nostre. El nostre perfil és diferent i s’ha de tenir en
compte.
Per això demana si entrarem amb les mateixes condicions que els altres;
quina inversió farem; quins beneficis suposarà el camí ral fins Gombrèn; si
tindrem un espai de promoció del camí turístic. En definitiva cal un avanç
turístic per Campdevànol.
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L’alcaldessa respon que és evident que el patrimoni dels altres ens no té res
a veure amb el nostre (no tenim el romànic de Ripoll o Sant Joan o
Gombrèn). La nostra riquesa és de Paisatge, Natura i Medi Ambient.
En el nostre producte turístic el que és important és que la gent arribi a
Campdevànol aprofitant l’impuls del projecte TCIA.
A part de les inversions hi ha tot un conjunt complementari de prestacions en
forma de promoció i difusió que farà que en sortim beneficiats.
Com espai físic, encara no tenim definit amb exactitud, però la memòria
preveu la Sala Polivalent de l’edifici de l’escorxador com a possible punt
d’informació.
En definitiva es tracta de formar part del projecte i aprofitar l’empenta que
donarà als quatre municipis implicats.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels DEU membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Campdevànol i Ripoll per al sosteniment de les captacions i l’estació
transformadora d’aigües potables de Campdevànol
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Campdevànol
i Ripoll per al sosteniment de les captacions i l’estació transformadora d’aigües
potables de Campdevànol;
Vist que es redacta per concretar el règim jurídic, així com les especificacions
tècniques i econòmiques, de la relació entre els Ajuntaments de Campdevànol i de
Ripoll per l’explotació del sistema de captació i potabilització de l’aigua dels
respectius municipis, pel que fa les condicions de subministrament de l’aigua
captada i tractada a l’estació de tractament d’aigua potable de Ripoll i Campdevànol
(ETAP);
Vist que totes les inversions efectuades a l’ETAP s’han de finançar per part dels dos
ajuntaments en proporció a les respectives propietats: un 75% de l’Ajuntament de
Ripoll i un 25% de l’Ajuntament de Campdevànol;
Vist que la regulació de la col·laboració interadministraiva està legalment prevista al
Capítol II del Títol V de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
regim local sobre la base de la voluntarietat i negociabilitat;
Atès que aquest conveni és d’aplicació i obliga als Ajuntaments de Campdevànol i
Ripoll, així com a les empreses i entitats que cadascú designi per a la gestió de les
captacions i ETAP situada al Castell, terme de Campdevànol, afectada al servei
públic d’abastament d’aigua potable dels respectius municipis.
Vist que es crea la Comissió de Seguiment del Conveni de Col·laboració amb la
finalitat d’agilitar la gestió de l’ETAP i captacions. La Comissió, com a òrgan
eminentment tècnic, estarà formada per un representant polític i un altra de tècnic
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de cada ajuntament. Actuarà de secretari el de la corporació o funcionari/a a qui
delegui, de cada ajuntament alternativament els anys parell i senars.
La seva funció principal serà informar i proposar als plenaris, o altres òrgans
municipals competents dels respectius municipis, l’aprovació de les inversions
relatives a les instal·lacions de l’ETAP i captacions.
En exercici de les competències pròpies dels ajuntaments de conformitat a
legislació vigent, articles 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
las bases del régimen local LRBRL i article 66 i ss. del Decret legislatiu 2/2003,
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
Catalunya;

la
de
de
de

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes
2. Nomenar membres de la comissió de seguiment el regidor de serveis i la tècnica
designada per CONGIAC. Actualment Sr. Joan Rivera López i Sra. Mireia Félix
Castellano, respectivament.
3. Designar secretari de la Comissió de Seguiment qui ho sigui de l’Ajuntament o
funcionari/a a qui delegui.
4. Facultar l’alcaldessa o regidor/a a qui delegui tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la seva signatura.
L’alcaldessa explica:
Com saben d’acord amb les escriptures de la Planta de potabilització que hi ha al
Castell, l’Ajuntament de Campdevànol és copropietari amb l’Ajuntament de Ripoll
d’aquesta instal·lació, nosaltres aportem el 25% i Ripoll el 75%.
Aquesta conveni corregeix la situació actual que feia que SOMASRSA decidia
unilateralment les inversions a fer a la ETAP que proveeix d’aigua potable el poble
de Campdevànol i la vila de Ripoll i nosaltres ens assabentàvem quan havíem de
pagar la part de factura que ens toca per import del 25%.
La gestió la farà l’empresa pública de l’Ajuntament de Ripoll sota la seva
responsabilitat i el seguiment per una Comissió bilateral de caire tècnic.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels DEU membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
7. Aprovació del conveni de col·laboració per a la promoció, execució i
manteniment d’obres a signar entre l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament
de Campdevànol i l’Agència Catalana de l’Aigua
L’Agència Catalana de l’Aigua té atribuïdes les funcions relatives a la programació,
la promoció, l’aprovació, l’execució, i l’explotació de les obres hidràuliques de
competència de la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret Legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya (en endavant TRLAC).
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Així mateix, els municipis tenen atribuïdes per la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya la competència de
subministrament d’aigua.
Les obres del projecte inclouen, en essència, la instal·lació de bateria de filtres de
carbó actiu granulats, un edifici per la ubicació dels nous equips, un pou de
elevació, un dipòsit semi soterrat de 50 m3, equips d’elevació, instal·lació de reixes
automàtiques a les captacions de Corones i Pont de la Cabreta-Guarro Casas. SA, i
altres arranjaments generals de la planta.
L’actuació d’Instal·lació dels filtres de carbó actiu a l'ETAP de Ripoll i Campdevànol
va ser objecte d’atorgament d’una subvenció de 234.176,39 € dins l’ordre amb
resolució MAH/150672007, de 17 de maig. Aquesta subvenció tenia termini fins el
30 de juny de 2009. La signatura del present conveni implica directament la
renuncia de la subvenció atorgada.
És d’interès de l’Ajuntament executar les obres corresponents a la “Millora de
l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Ripoll i Campdevànol”. Tanmateix, és
d’interès de l’Agència col·laborar en el finançament d’aquesta actuació.
Atès que és objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració
entre les entitats intervinents per la determinació de les condicions en que es duran
a terme els treballs previs, la redacció dels documents tècnics, l’execució i
manteniment de les obres corresponents al projecte de “Millora de l’Estació de
Tractament d’Aigua Potable de Ripoll i Campdevànol” amb un pressupost estimat de
866.858,66 € + IVA.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
signatura dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a
l’execució d’aquest acord.
3. COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i a l’Agència Catalana de
l’Aigua a l’efecte corresponent.
L’alcaldessa explica:
Tenim una subvenció de l’ACA de la qual ens correspon un 25% per fer inversió a
l’ETAP. Això suposa 216.700 € amb 85.268 € de subvenció.
El projecte l’estudien els tècnics del CONGIAC per valorar la seva viabilitat.
L’aprovació del conveni ens ha de permetre reconduir la subvenció per tal de que
l’import a executar no sigui tant elevat.
En tot cas es tracta de no perdre-la.
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El Sr. Salamó comenta que no tenim res a perdre. Votaran a favor en el ben entés
que s’ha de reconduir.
El Sr. Ferran Martínez comenta que el conveni aprovat al punt anterior ha d’evitar
que ens assabentem de les inversions previstes per SOMASRSA un cop ha estan en
marxa.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels DEU membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
8. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i
la Diputació de Girona per a la constitució d’una reserva forestal.
Vist el text del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Campdevànol, quin objecte és la constitució d’una reserva forestal per un
període de 25 anys en les parcel·les 10 i 19, del polígon 2 del cadastre de finques
rústiques del municipi de Campdevànol, que formen part de la forest “Baga de
Grats” (CUP 90), de superfície total de 174,15 ha, i inclou el rodal 6 de l’Instrument
d’Ordenació Forestal (IOF) vigent per a la forest;
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següents ACORD:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i la
Diputació de Girona, per a la constitució d’una reserva forestal en les parcel·les 10 i
19, del polígon 2 del cadastre de finques rústiques del municipi de Campdevànol,
que formen part de la forest “Baga de Grats” (CUP 90), de superfície total de
174,15 ha, i inclou el rodal 6 de l’Instrument d’Ordenació Forestal (IOF), tal i com
està redactat.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
3. COMUNICAR aquest acord a la Diputació de Girona a l’efecte corresponent.
L’alcaldessa explica:
Es tracta d’un altra conveni que afecta l’aprofitament potencial de la Baga de
Grats durant els proper 25 anys.
La Diputació de Girona paga per tal que no explotem aquesta part del bosc un
total de 18.433,80 €.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels DEU membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
9. Ratificació de la modificació dels estatuts del CONGIAC
Vista la certificació emesa per la secretària del Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- en data 19 de novembre de 2009, amb el vist-iplau del seu president, que comprèn els acords adoptats per la Junta Rectora de
l’entitat de data 18 de novembre de 2009 relatius a la modificació dels estatuts de
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l’esmentat consorci, d’acord amb el text dels articles dels estatuts resultant de dites
modificacions que consten a la citada certificació:
“...”
Article 1.3. “Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin
optat per una forma de gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari
d’aigua. Nogensmenys, els municipis que gestionin el servei públic d’abastament
domiciliari d’aigua per qualsevol modalitat de gestió indirecta de serveis, podran
formar part del Consorci únicament en relació a aquells altres serveis públics que
gestionin de forma directa a través dels mecanismes consorcials i que siguin
concordants amb les finalitats del consorci. “
Article 5.1. “En particular i pel que fa a la finalitat contemplada a l’article 2.2.6
d’aquests Estatuts, el Consorci podrà assumir la gestió dels serveis municipals
d’abastament d’aigua, clavegueram, sanejament i reutilització d’aigües
regenerades, així com la gestió integral de tot aquest cicle de serveis d’aigua com a
forma de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial
dels municipis consorciats.”
Article 6. “El Consorci tindrà el seu domicili al Carrer Urgell número 282, principal B
de Barcelona. Això no obstant, per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà
ser canviat.”
Article 12.1.r) “Aprovar el contracte programa que la seva societat pugui subscriure
amb els Ajuntaments consorciats, en exercici de facultat de control sobre la
mateixa en tant que servei tècnic i mitjà propi del consorci.”
Article 12.1.s) “Emetre informe favorable a les propostes de tarifes dels serveis
municipals a gestionar per les formes de gestió de les què es doti, les quals tinguin
la consideració de servei tècnic i mitjà propi del consorci.”
Article 12.1.t) “Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans
del Consorci.”
Article 12.1.m): “Exercitar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de
reclamacions judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del
Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l’article 16.1.h).”
Article 12.2.- “La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres
òrgans de govern del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o
comitès que constitueixi a aquest efecte, llevat d’aquelles a què es refereix l’article
12.1, lletres a), b), c), e), h), i l).”
Article 27. “El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, adoptat
en els termes que preveu l’article 15.3, per impossibilitat legal o material de
complir els seus objectius, per separació d’algun dels seus membres i esdevé
inoperant i per transformació en un altre ens.”
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Article 29.3.- “En cas que la separació sigui aprovada, si cal fer liquidació parcial a
instàncies de l’entitat de què es tracti o per acord de la Junta Rectora, aquesta
s’efectuarà seguint les mateixes normes que estableix l’article 28.”
“...”
D’acord amb el què preveu l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny);
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Ratificar íntegrament els acords de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- de data 18 de novembre de 2009,
relatius a la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci, així com el text dels
articles dels estatuts resultant de dites modificacions segons es transcriu a la part
expositiva.
2. Ordenar es notifiqui en forma l’anterior acord al Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya, als efectes del què preveu l’art. 322 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
L’alcaldessa explica:
El CONGIAC modifica els seus Estatuts per permetre ampliar la possibilitat
d’adhesió d’altres ajuntaments, tant els que fan gestió directa com el que fan la
gestió indirecta, a través de l’empresa pública GIACSA.
El Sr. Serrador explica que per coherència amb la seva oposició a l’entrada al
CONGIAC s’abstindran.
Sotmesa la proposta a votació el Ple APROVA la proposta per MAJORIA
ABSOLUTA amb els sis vots a favor de l’equip de govern i quatre abstencions
del grup de CIU, i cap vot en contra, dels onze que de Dret formen la
Corporació.
10. Aprovació del conveni de col·laboració entre el consorci LOCALRET i
l’Ajuntament de Campdevànol per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET I
l’Ajuntament de Campdevànol, per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades);
De conformitat amb allò que determinen els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Ateses les competències atorgades al Ple per l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET i
l’Ajuntament de Campdevànol, per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades).
2. Comunicar aquest acord al Consorci LOCALRET i al Consell Comarcal del Ripollès,
per a l’efecte corresponent.
3. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
L’alcaldessa explica que aquest conveni ens permetrà negociar de manera
col·lectiva els contractes de telecomunicacions des d’un consorci especialitzat del
qual ja en formem part des de fa temps.
La Sra. Portabella demana pel cost i els benefici d’aquesta adhesió.
L’alcaldessa respon que no tenim cap cost, per què ja formem part de LOCALRET.
Els beneficis són que estarem en millor situació per negociar davant les companyies
de telecomunicacions.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels DEU membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
11. Informació de l’Equip de Govern
L’alcaldessa informa que el projecte d’urbanització de cal Ribalaigua està en
informació pública fins principis de febrer. Convida qui vulgui a consultar-hi i fer les
aportacions que consideri oportunes.
Per acabar, ofereix els regidors assistents la oportunitat de formular preguntes a
l’equip de govern.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:45 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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