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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 2/2015
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 26 de març de 2015
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la presidència
de l’alcalde, senyor __________________________
Horari: Inici: A les nou del vespre (21.00 h)
Acabament: Falten tres minuts per dos quarts de deu del vespre (21.27 h)
Assistents:
________________________
Secretari:
Senyor __________________
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior 29/01/2015
2. Proposta d’aprovació suport al Dr. __________________
3. Proposta d’aprovació de declaració de serveis essencials i sectors prioritaris de
l’Ajuntament
4. Proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la
gestió de residus
5. Donar compte marcs pressupostaris 2016-2018
6. Donar compte informe tresoreria i intervenció relatiu a la llei 15/2010 i període mitjà de
pagament a proveïdors del 4t trimestre 2014
7. Proposta d’aprovació de la modificació del pressupost 1/2015, crèdit extraordinari
8. Proposta d’aprovació compte recaptació ORGT exercici 2014
9. Proposta d’aprovació del padró municipal d’habitants a 1/1/2014
10. Control i fiscalització dels òrgans de govern
a) Donar compte de les resolucions als efectes de control i fiscalització dels òrgans de
govern
b) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde, senyor ____________, prèvia comprovació pel secretari de l’existència de quòrum
suficient, obre la sessió i es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia.

1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 29/1/2015
Oberta la sessió pel senyor alcalde, demana si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a la minuta de l’acta de la sessió anterior, realitzada el passat
dia 29 de gener de 2015.
VOTACIÓ:
Sotmesa l’acta a votació ordinària és aprovada per unanimitat del assistents.
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2) PROPOSTA D’APROVACIÓ SUPORT AL DR. PEP CAÑELLAS
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ A la nostra població ha anat creixent una preocupació per la situació creada per l’expedient
iniciat per l’ICS al metge del poble, Dr. _______________
L’expedient iniciat per l’ICS, per aclarir la situació del Dr. _________ no va ser explicat a
l’Ajuntament de Balsareny.
Tots els grups municipals que integren el ple de l’Ajuntament, volen que es resolgui
l’expedient, informar a la població i fer constar la bona professionalitat d’aquest metge i la
bona atenció que ha donat als seus pacients, al municipi de Balsareny i entorns.
Per tot això, els grups municipals de CiU, ERC i PSC proposen al Ple municipal l’adopció
del acords següents:
ACORDS:
PRIMER: Fer constar que l’Ajuntament de Balsareny ha rebut aquests dies moltes mostres
de suport dels veïns i veïnes de Balsareny a favor de la feina que ha fet el Doctor
______________com a metge del poble, i constatem la bona professionalitat d’aquest
metge i la bona atenció que ha donat als seus pacients.
SEGON: Demanar tota la informació a l’Institut Català de la Salut (ICS) de l’expedient obert
al metge de família de Balsareny, per tal que pugui informar a la ciutadania de la població.
TERCER: Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant pel model sanitari
català, que ha estat un model d’èxit també a Balsareny.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que tots els grups polítics municipals han consensuat aquesta proposta,
que reconeix la professionalitat, la implicació, i la intensitat del Dr. __________ en la seva
tasca de metge del poble. En destaca també el compromís i la disponibilitat que té amb els
seus pacients. Expressa que va ser una sorpresa la notícia de l’expedient, que es va saber a
través del propi doctor, i explica que l’Ajuntament té cedit el consultori mèdic al CAT salut, i
que únicament hi ha un conveni per la utilització de l’edifici com a CAP i, aquella
administració, paga una part de les despeses de manteniment de l’immoble (calefacció,
neteja, ...) L’Ajuntament no té coneixement que hi hagi cap altre consultori mèdic privat a la
població. Per tot això es demanarà a ICS que informi sobre l’expedient obert al citat doctor,
ja que no es disposa de cap altra informació al respecte.

VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat dels assistents.

3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS I SECTORS
PRIORITARIS DE L’AJUNTAMENT
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
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“ ANTECEDENTS
L’article 21 de la Llei 36/2014 de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
continua amb les limitacions de contractació de personal laboral temporal i el nomenament
de funcionaris interins, excepte per necessitats urgents i inajornables que afectin a serveis el
funcionament dels serveis públics essencials o als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris.
Són, per tant, les corporacions locals qui, a banda de concórrer una necessitat urgent i que
no es pugui ajornar, hauran d’analitzar i justificar que la necessitat afecti a una funció que
es consideri prioritària o que afecti al funcionament de serveis públics essencials.
Com que la normativa bàsica no estableix una definició de servei o sector essencial o
prioritari, cal que cada administració ho determini.
En conseqüència, es proposa al ple d’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Declarar serveis públics essencials de l’Ajuntament de Balsareny els següents:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris
enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d’aigua potable, clavegueram accés als nuclis de població, pavimentació de
les vies públiques
L’ordenació i control del trànsit en les vies urbanes i la vigilància del municipi i béns
públics.
L’atenció d’urgències i emergències de tot tipus.
El control sanitari del medi ambient , d’indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i
vibracions, d’edificis, de la distribució i subministrament d’aliments, de cementiris i de
policia sanitària mortuòria.
L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal i la gestió del cens electoral.
La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu, control i fiscalització interna de la
gestió econòmica–financera i pressupostària.
Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Els serveis territorials d’ordenació i tramitació d’obra pública, atorgament de llicències,
inspecció, disciplina i sancions.
Serveis de suport a l’educació: infantil i primària, llar d’infants, música i teatre
Serveis socials.
Qualsevol servei i/o activitat dirigida a fomentar la cohesió social, cultural i esportiva de
Balsareny.

SEGON: Declarar que les següents àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritàries, amb
relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a garantir les funcions
que té atribuïts l’Ajuntament de Balsareny:
•
•
•
•
•
•

Serveis de suport i assistència als òrgans de govern de la Corporació
Serveis de contractació administrativa, logística i informàtica.
Serveis de recursos humans i organització
Serveis d’atenció a les persones, de registre i arxiu de documentació
Serveis d’educació: llar d’infants, educació infantil i primària, musica i teatre
Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius
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•
•
•

Serveis de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics
Serveis d’intervenció administrativa, atorgament de llicències i autoritzacions, d’inspecció
i altres de control preventiu.
Serveis d’avaluació i informació de situacions de necessitats socials i l’atenció immediata
a persones en situació o risc d’exclusió social.

Respecte dels serveis i/o activitats indicats als acords anteriors, tindran la consideració
d’essencials les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva
prestació i aquelles que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats
funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament dels serveis.
TERCER: Declarar que només es podrà contractar personal temporal i fer nomenament de
personal estatutari i de funcionaris interins, corresponents als serveis i àrees o sectors
declarats serveis essencials o prioritaris i, en cas de substitucions de forma interina, de les
vacants que es puguin produir o per atendre necessitats derivades de l’organització del
servei.
QUART: Les contractacions portades a terme com a conseqüència d’aquesta declaració de
serveis prioritaris i essencials, no podran suposar un increment de pressupost del capítol I
de personal de l’Ajuntament.
CINQUÈ: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler
d’edictes i al e-tauler de l’Ajuntament.
SISÈ: Declarar que l’acte és un acord que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós-administratiu, davant dels jutjats contenciosos-administratius
de Barcelona en el termini de dos mesos. Potestativament, es podrà interposar recurs de
reposició, en el termini d’un mes, davant el ple de l’Ajuntament.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que, tenint en compte les limitacions importants que la normativa estableix
per realitzar noves contractacions de personal, aquest acord pretén establir aquells serveis i
llocs de treball en què serà possible realitzar contractacions, especialment tenint en compte
la problemàtica que es produirà per algunes jubilacions.
El senyor _____________ indica que el vot del seu grup serà favorable, tot i que troba a
faltar un suport més explícit als serveis culturals.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
4) PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El Consorci del Bages per a la gestió de residus, del qual forma part aquest Ajuntament, té
per objecte la planificació, reglamentació, prestació de serveis i activitats, d’interès municipal
i comarcal, en matèria de gestió de residus, de competència pròpia, delegada o assignada
dels ens consorciats en règim de concurrència i lliure mercat.
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L’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic
i d’altres mesures de reforma administrativa, estableix un termini de sis mesos per a
l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, concretament a les
establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, relatives a les causes i procediment per a
l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes d’aquest dret de separació i la
liquidació del consorci.
En data 1 de desembre de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria
absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, a la citada
Llei 15/2014. Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu, ha estat sotmès a
exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de 22 de
desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de desembre de
2014 i al tauler d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no s’han presentat
al·legacions.
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del Consorci del Bages
per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests Estatuts, cal un acord previ
del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els ens consorciats amb les
mateixes formalitats que per a l’aprovació.
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatus
del Consorci i d’acord amb el que estableix l’article 271 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, els articles
313 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny i l’article 15 de Llei 30/1990, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es proposa l’adopció,
que requerirà el quòrum preceptiu de la majoria absoluta de membres de la Corporació, dels
següents
ACORDS:
PRIMER: Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió
de residus, en sessió de 1 de desembre de 2014, de modificació dels Estatuts per adequarlos a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i d’altres
mesures de reforma administrativa, els quals queden redactats conforme a allò expressat en
l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.
SEGON: Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i encomanar
a aquest ens que realitzi els tràmits de l’expedient que puguin realitzar-se conjuntament i
que siguin necessaris per la seva tramitació.”

INTERVENCIONS:
Tant l’alcalde com la senyora __________ expliquen que és un acord que han adoptat tots
els ajuntaments integrants del consorci per tal d’adaptar els seus estatuts a la normativa
vigent.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
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5) DONAR COMPTE MARCS PRESSUPOSTARIS 2016-2018
Es dóna compte al Ple que en la Junta de Govern Local del dia 19 de març de 2015 es van
aprovar els Marcs pressupostaris per els exercicis 2016 a 2018, l’acord adoptat es transcriu
literalment a continuació:
“ L’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix, a l’article 6, l’obligació de remetre
informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’emmarcarà l’elaboració
dels pressupostos de les entitats locals.
La remissió, conforme a l’article 5 de la citada ordre, ha d’efectuar-se per mitjans electrònics
i a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP)
habiliti al respecte.
El termini per realitzar aquest enviament finalitza el dia 23 de març de 2015.
Elaborada la previsió econòmica marc mitjançant el model simplificat elaborat pel MINHAP i
en ús de les atribucions establertes a l’article 21.1. s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i les delegades per decret d’Alcaldia de 22 de juny de
2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar les dades de la previsió econòmica marc pels exercicis pressupostaris
2016, 2017 i 2018 contingudes en el model simplificat elaborat pel MINHAP que figura a
l’expedient.
SEGON: Enviar aquest model al MINHAP mitjançant la plataforma electrònica de l’oficina
virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica la complicació de complir amb aquest requisit i, especialment d’encertar les
previsions, si bé queda clar que en cada moment s’aprovarà el pressupost que es consideri
adient.
El senyor______________ comenta que no es pot endevinar el futur i demana com s’han
calculat els increments.
El senyor _________ demana si l’Estat ja ha pagat els diners previstos, l’alcalde respon que
no.

6) DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ RELATIU A LA LLEI
15/2010 I PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 4T. TRIMESTRE 2014
Es dóna, d’acord amb els articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions, compte al ple que
s’ha realitzat el següent informe d’intervenció i tresoreria del 4t. trimestre 2014, així com del
període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre 2014:
“ INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 4T. TRIMESTRE 2014
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Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
A partir de l’1 de gener de 2013 ........................................................... 30 dies
Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el
termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de tancament
del trimestre natural
Factures que al final del trimestre hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagi
reconegut l’obligació

Import

%

539

431.455,52

55,93%

69

33971,34

44,07%

608

771.426,86

100,00%

3

10.692,32

INFORME PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS TRIMESTRAL.
QUART TRIMESTRE 2014

Codi d’Entitat

Entitat

09-08-018-AA-000

Balsareny

Rati
d’Operacions
Pagades *
14,31

En dies
Rati
d’Operacions
Període
Mitjà
de
Pendents
de Pagament Trimestral *
Pagament *
20,28
9,23

7) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2015,
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Atès que es considera necessari, per tal de poder incloure unes despeses que no poden
demorar-se fins l’exercici vinent, la modificació del pressupost general de la Corporació per
l’exercici 2015.
D’acord amb la proposta de l’Alcaldia de realitzar la modificació 1/15, vist l’expedient de
crèdit extraordinari, vist l’informe del Secretari-Interventor, i atès el que es disposa al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes locals, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost 1/15 d’acord amb el
detall que figura a l’annex d’aquesta proposta d’acord.
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SEGON: Exposar al públic aquest acord mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un període de 15 dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions, davant el Ple, que creguin
convenients. Cas de no presentar-se’n, l’acord es considerarà definitivament aprovat. Del
pressupost resultant se’n publicarà un resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació pressupostària

DESPESA

161/63300

Reparació dipòsit aigua zona c / Costeta

Aplicació pressupostària

FINANÇAMENT

770.00

Aportació SOREA

Import
19.810,00 €
Import
19.810,00 €

INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que, malgrat la reparació que es va fer fa uns quatre anys, aquest dipòsit té
pèrdues i que, amb aquesta reparació, es folrarà per dintre i tindrà una garantia de 10 anys.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
8) PROPOSTA D’APROVACIÓ COMPTE RECAPTACIÓ ORGT EXERCICI 2014
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Examinat el compte de gestió i recaptació de tributs municipals i de multes de l’exercici
2014, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i trobat
conforme.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el compte de gestió i recaptació de tributs municipals i de multes elaborat
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i referit a l’exercici
econòmic de 2014.
SEGON: Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.”

INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que es mantenen els percentatges de recaptació, que són força alts,
malgrat que hi ha qui té més dificultats per fer-ho en període voluntari.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
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9) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1/1/2014
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Examinada la documentació elaborada pels Serveis Municipals, per la Diputació de
Barcelona i per la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística, per
la Revisió del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2014.
D’acord amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals i R.D. 1690/1986, d’ 11 de juliol.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el resultat de la Revisió Anual de la gestió del Padró Municipal d’Habitants
a 1 de gener de 2014, que s’adjunta com annex a aquest acord, i en el que apareix com a
número d’habitants 3.343.”
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.

El senyor alcalde, en aplicació, per remissió de l’article 113 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de l’article 91.4 d’aquest reglament,
argumenta la conveniència d’incorporar un punt a l’ordre del dia per urgència.
Per unanimitat dels membres del Ple s’acorda incloure, per urgència, el següent punt a
l’ordre del dia:
PROPOSTA
TANCATS

D’APROVACIÓ

DE

RECONEIXEMENT

OBLIGACIONS

EXERCICIS

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Atès que han tingut entrada en el registre de l’Ajuntament les factures que seguidament es
detallen.
Atès que les esmentades factures corresponen a serveis realitzats durant exercicis tancats.
Atès que no és possible imputar aquestes factures en l’exercici en el que es van realitzar,
pel fet de tractar-se d’exercicis tancats.
Atès que també existeix la possibilitat del reconeixement extrajudicial previst als articles 23
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 60 del reial decret 500/1990 , de 20
d’abril per part del Ple de l’Ajuntament.
Atès que amb càrrec al pressupost de l’any 2015 existeix suficient consignació
pressupostària per reconèixer l’esmentada obligació.
Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
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Reconèixer el crèdit esmentat anteriorment a les aplicacions del pressupost municipal per
l’exercici 2015, tal i com es detalla a continuació:

Entitat / Empresa

Import

Aplicació
pressupostària
2015

58,06

920/22100

1.120,98

920/22100

53,89

920/22100

779,17

312/22100

503,03

326/22100

656,34

164/22799

156,99

164/21200

13,76

920/22100

13,12

920/22100

181,29

920/22100

101,59

241/46500

Factura i descripció

Fra.P4A408N0027225,
electricitat escorxador
Fra.P4A401N0796664,
Endesa Energia S.A.
electricitat ajuntament
Fra.P4A408N0027224,
Endesa Energia S.A.
electricitat ajuntament
Fra.P4A401N0796642,
Endesa Energia S.A.
electricitat CAP
Fra.P4A401N0796425,
Endesa Energia S.A.
electricitat
escola
música
Fra.14/10-2063-0001,
Serveis Funeraris de Barcelona SA enterraments
octubre'14
Fra.14/10-2063-0002,
Serveis Funeraris de Barcelona SA manteniment
octubre'14
Fra.P4A401N0797005,
Endesa Energia S.A.
electricitat escorxador
Fra.P4A401N0797004,
Endesa Energia S.A.
electricitat ajuntament
Fra.P4A401N0797258,
Endesa Energia S.A.
electricitat ajuntament
Liq.444/14,SOC Rafael
Consell Comarcal Del Bages
López Librero
Endesa Energia S.A.

VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
10) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
a) Donar compte de les resolucions als efectes de control i fiscalització dels òrgans de
govern
b) Precs i preguntes
a) DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALS EFECTES DE CONTROL I
FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
En compliment del que es disposa a l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local, i l’article 42 del reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals es dóna compte al ple i es posa a la seva disposició, als efectes
del control i fiscalització, les resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern presos
des de l’últim ple ordinari realitzat.

2605
El senyor __________________ s’interessa per un decret d’alcaldia en relació amb una
contractació avançada.
El senyor alcalde explica que es tracta de la persona seleccionada per la suplència de la llar
d’infants que es va contractar uns dies abans per tal de fer un correcte traspàs amb la
persona que hi havia.
b) PRECS I PREGUNTES
S’efectuen les següents intervencions:
La senyora _______________ demana si hi ha cap notícia nova en relació amb el dipòsit de
gas.
L’alcalde indica que tot està igual, si bé fa uns dies va sortir a un diari una informació relativa
a prioritzar la connexió de gas amb França.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del
senyor alcalde, en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
488479E i correlativament fins el
Vist i plau
L'alcalde

El secretari

