AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple
Sessió extraordinària i urgent
Núm. 6/2018
De 28 de setembre de
2018
Inici: 13:00
Acabament: 13:30
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
Assistents:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM) Sr.
Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Absències: Sr. Josep Dordas i Vila

A la seu de l’Ajuntament, es reuneix el Ple de la
corporació a l’objecte de celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria, sota la presidència del seu titular
i l’assistència dels regidors relacionats al marge.
Actua com a secretaria accidenta de l’Ajuntament la Sra.
Dolors Ruiz i Teixidor.

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per tractar el
punt inclòs al següent:
Ordre del dia:
1. Aprovació modificació de Crèdit del pressupost
2. Moció aniversari 1-O
Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i agraeix l’assistència dels regidors i públic assistent.
Seguidament es tracten successivament els punts, incl osos a l’ordre del dia, següents:
1. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit número 3/2018.
Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 3/2018
Identificació: Número d’expedient 162/2018
Fets
Atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existint crèdit
per atendre-les o bé el crèdit resulta insuficient, l’alcalde president de la Corporació, per Decret
de 24 de setembre ha ordenat la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018.
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdit extraordinaris i
suplements de crèdit es poden finançar amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
L’Ajuntament de Campelles no té endeutament i per tant no es troba inclòs en els supòsits de
l’article 32 de la LO 2/2012, modificat per la LO 9/2013, de 20 de desembre, per tant, el Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals queda lliure per destinar-lo a finançar despeses
generals. Concretament l’import de lliure disposició del Romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals és de 291.479,48€.
Una vegada emès l’informe favorable amb observacions per part de secretaria intervenció.
Fonaments de dret
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D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una modificació del
pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa
específica i determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per a la qual no existeix
crèdit. Així mateix també especifica que el suplement de crèdit compleix amb les característiques
anteriors però no existeix crèdit suficient.
Vist l’article 177 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.
Es proposen els ACORDS següents:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 03/2018 mitjançant suplement
de crèdit i crèdit extraordinari del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i el detall del qual és el següent:

Org. Prog. Econ.
1 1531
21001
1 414
21002
1 161
21301
1 165
21302
1 165
22100
1 338
22602
1 338
22607
1 459
61905
1 414
62700
TOTAL

Org. Prog. Econ.
1 920
20200
1 933
61906
1 161
62301
1 920
62600
TOTAL

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Denominació
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INFRASTRUCTURES (Formigó)
MILLORA DE MONTS
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ XARXA AIGUA
CONSERV I REPARACIO ENLLUMENAT PÚBLIC
ENERGIA ELÈCTRICA
PUBLICITAT I PROPAGANDA FESTES
FESTES POPULARS, ESPORTS I JOVENTUT
ALTRES INVERSIONS (Castell)
DESENVOLUPAMENT RURAL (PLA ORDENACIO)

CREDIT EXTRAORDINARI
Denominació
LLOGUER LOCAL DEL BISBAT
ADEQUACIÓ ENTRADA DEL BAELL
VALVULA AIGUA DIPOSIT
ADQUISICIO MATERIAL INFORMÀTIC

Import
6.620,00
5.000,00
5.000,00
5.250,00
7.600,00
1.100,00
9.000,00
20.161,90
1.890,00
61.621,90

Import
3.000,00
60.492,70
4.695,50
800,00
68.988,20

FINANÇAMENT ROMAMENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Org. Prog. Econ.
Denominació
Import
1
87000 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA PER DES GRALS
130.610,10
TOTAL
130.610,10

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en l’e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
4. Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, aquesta modificació al BOP i al e-tauler.
2. Moció aniversari 1-O
MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país. Un
any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i
de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans
poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els
intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços
judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis
electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs
desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a
més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució
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acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com
es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia
civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar
aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest
país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacional
a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de
rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur
com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador
comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a
decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió
empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de
manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a
diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la
Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i
Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell
Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1
d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han
pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és
amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Campelles proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i
la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar
un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense
descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH).
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i data dalt
consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.
Vist i Plau,
Document amb signatura electrònica
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