AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 1/16
SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2016
Inici: 18:00
Acabament: 19:45
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM)
Regidors/es
Sr. Ramon Cutrina i Planella (IdC-AM)
Sr. Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències: CAP

A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de Campelles,
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/es, relacionats al
marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
de l’Ajuntament comissionat pel Servei d'Assistència a
Municipis del XALOC (Diputació de Girona).

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.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz i Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a secretària
accidental permanent per a la gestió diària de la corporació i l’auxiliar municipal Sra. Èlia
Carreira Ruiz.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma per
tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte de la relació de factures aprovades
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2015
Aprovació del projecte de pavimentació del camí Serrat de la Creu
Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
8. Aprovació del conveni de cessió gratuïta per l’ampliació del carrer Major
9. Aprovació del conveni marc amb l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la prestació del
servei de promoció turística de Campelles a través de l’Oficina de Turisme de Ribes de
Freser
10. Proposta de conveni amb Televisió del Ripollès pel 2016 i següents
11. Mocions d’altres Administracions i Entitats :
11.1. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada del 48% dels
ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya
11.2. Suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la línia de FFCC Transpirinenca
11.3. Donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts,
inclosos a l’ordre del dia, següents:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 13 de 17-12-2015

2. Donar compte de la relació de factures aprovades

Es dona compte al Ple de les relacions de factures aprovades per resolucions d’Alcaldia des de la
darrera sessió plenària:
Núm. Relació
Exercici 2015
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Factures:
300-307
246, 251, 253-258, 261262, 264-266, 268-269
209-211
229, 232-233, 235-237,
241-245
308-315, 317, 319-320
362, 364-365
355, 357-361, 363, 366
375-377, 379
368-374, 378
397, 404, 406-407
270-271
327-328, 330-332, 335338, 345-346, 348
333-334

Import
(€)
685,58
4.834,83
50,18
2.480,03
7.555,17
854,18
675,38
1.262,04
688,20
1.382,53
57,07
12.298,49
50,67

El Ple en queda assabentat

3. Correspondència i despatx oficial
Data
document

Resum

01/12/2015
14/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
08/01/2016
14/01/2016
18/01/2016
29/01/2016
15/01/2016

CC Ripollès: Nova contractació servei recollida d’escombraries.
CILMA: Nomenament del nou president el Sr. Sergi Mir Miquel, regidor de Caldes de Malavella.
DGAL: Resolució compensació econòmica càrrecs electes 2013.
Programa anual d’aprofitaments forestals fustaners per al 2016
CC Ripollès: Supressió Junta Protecció Civil.
AOC: Portal de Transparència
DDGI: Finestra Única Empresarial (FUE).
Consorci del Ter: Composició del Consell de Govern i dades de contacte del Consorci del Ter.
DDGI: Plànol delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003.
SAFP: Actualització dades de personal de les administracions catalanes. Recomptes de personal.
CC Ripollès: Nomenament President Consell Alcaldes el Sr. Eudald Picas i Mitjavila

15/01/2016
15/01/2016
15/01/2016
03/02/2016
04/02/2016
05/02/2016

DARP: Informació relativa al sistema de tècnics habilitats en plans de dejeccions ramaderes.
DDGI: Atorgament subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2016
DGAL: Resolució compensació econòmica càrrecs electes 2014.
DDGI: Convocatòria sol·licitud servei assessorament tècnic en l’àmbit de promoció econòmica i
desenvolupament local del programa “Millora de la Competitivitat Territorial”

El Ple en queda assabentat

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Núm.
Data
Assumpte
Ordre
Ple
1
1.2014
2on expedient
de generació
crèditper la millora de la Plaça de Can Fuster, C/ Ripoll i
18/12/2015
Contracte
menor de
d’obra
2
3
4
5
6
7
8

21/12/2015
21/12/2015
23/12/2015
11/01/2016
13/01/2016
15/01/2016
26/01/2016

C/ de la Rovira.
Aprovació 4t expedient de generació de crèdit.
Aprovació 5è expedient de generació de crèdit.
Llicència d’obres Sr. Jordi Tarré.
Bonificació IVTM al Sr. Juan Antonio Figueredo
Sol·licitud alta al servei: Registre Públic de Contractes.
Retorn aval de runes al Sr. David Jou.
Aplicació IPC arrendament habitatge des de l’1 d’octubre 2015 fins el 31 de
setembre de 2016.
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El Ple en queda assabentat

5. Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2015
Vist el compte de Recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 de
desembre de 20154 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a 31 de desembre de 2015, del qual es desprenen les dades següents:
Conceptes
Pendent anterior 31.12.14
Total càrrecs a 31.12.15
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Interessos de demora

Padrons i liquidacions

Ingressos

Baixes

Pendents
cobrament

40.443,27
138.728,07

Recàrrecs d’apressament
Costes
Total ingressos a 31-12-15

115.538,69
7.729,28
14.317,44
1.374,21
40.202,85
313,22
1.160,41
104,10
128.845,70

14.317,44

41.577,06

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2015, presentat pel
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, a Intervenció i Tresoreria pel
seu coneixement i als efectes adients.
La proposta s’aprova per unanimitat

6. Aprovació del projecte de pavimentació del camí Serrat de la Creu
Vist el projecte d’obra ordinària redactat pels Serveis Tècnics Municipals titulat “pavimentació
del camí del Serrat de la Creu”.
De conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, en
relació amb els articles 36 i següents del ROAS;
Es proposa al Ple:
1. Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària per a la “pavimentació del camí del Serrat de
la Creu”.
2. Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública per termini de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació.
Fer-ne difusió als llocs de pública concurrència de la població.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que vulgui
examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin
pertinents.
3. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de prendre cap altra acord i, prèvia certificació de Secretaria, es publicarà l’anunci
d’aprovació al BOP de Girona.

La proposta s’aprova per unanimitat

7. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del
pressupost de 2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei
Orgànica 2/2012,d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,5%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques faran un
seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa pública per tal de
garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar un pla
econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute
públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel plenari de la corporació i
tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat de Catalunya), per a la seva
aprovació i seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al Ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació sobre
el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, corresponent a l’execució
del quart trimestre del pressupost de 2015, el contingut del qual és el següent:
“...”
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública 4º
trimestre
Entidad: 09-17-037-AA-000 Campelles
Ingreso no financiero: 273.488,38
Gasto no financiero: 220.653,18
Ajustes propia Entidad: 789,23
Ajustes por operaciones internas: 0,00
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local: 53.624,43
La corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2014
Entidad: 09-17-037-AA-000 Campelles
Gasto
computable
Liquid.2014
(GC2014)I(1):
530.808,92 (2) = (1)*(1+TRCPIB): 537.709,44
Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2015 (IncNorm2014)III(3): 0,00
Gastos Inversiones financieramente sostenibles (4): 0,00
Límite de la Regla Gasto (5)= (2)+(3)+(4): 537.709,44
Gasto computable Previsión Liquidación 2015 (6): 220.634,88
Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2014?: No
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2014" (5)-(6): 317.074,56
% incremento gasto computable 2015 s/ 2014: -58,43 %
Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla del gasto
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado
Entidad: 09-17-037-AA-000 Campelles
Deuda a corto plazo: 0,00
Deuda viva al final del período. Operaciones con Entidades de crédito: 0
Total Deuda viva al final del período: 0
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F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley orgánica 2/2012.
Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que
forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 4 trimestre del
ejercicio 2014. Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos
que contempla la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que
forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:
- Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
-Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la Regla del Gasto.
-Nivel de deuda viva es CERO

“...”
Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma habilitada a
tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals de la web
del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques, en data 27 de gener de 2016.
El Ple en queda assabentat

8. Aprovació del conveni de cessió gratuïta per l’ampliació del carrer Major
Vist que la finca de ca la Martina es troba afectada pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
la Vall de Ribes aprovat l’any 2009 (POUP), que preveu la seva urbanització a partir d’un Pla de
Millora Urbana (PMU C1), pendent de desenvolupar.
La futura execució del PMU C1 ha de comportar la realització de les obres d’urbanització
pertinents i les cessions previstes per la Llei d’Urbanisme i recollides al POUP, (adjunto Annex
II). En afectar un únic propietari el sistema de gestió està previst de compensació bàsica.
L’Ajuntament de Campelles té interès en obtenir la cessió anticipada, prevista per la normativa
urbanística, per tal d’ampliar el carrer Major que es veu comprimit pel mur de pedra seca
existent.
El dia que es desenvolupi el sector s’haurà de treure el mur i s’haurà d’urbanitzar el vial abans
de cedir-lo a l’Ajuntament. Això suposarà una despesa més de la urbanització del PMU C1 que
haurà d’assumir la propietat, per Llei.
Atès que l’Ajuntament està disposat a fer-se càrrec de la retirada del mur i la pavimentació del
carrer Major en aquest tram per tal de millorar la vialitat de la zona, sense repercutir-ho a la
propietat.
Vist que per executar l’actuació només ens cal l’autorització de la propietat mitjançant un
conveni que concretarà els termes de la cessió anticipada i que preveurà la conservació de tots
els drets de la propietat de cara a la futura gestió urbanística del PMU C1.

Vist que la proposta beneficia la propietat i suposarà una millora per la circulació del centre urbà
de Campelles.
Vista la proposta de cessió gratuïta per causa urbanística a signar amb el Sr. Xavier Felip
Guillamet en representació de la propietat d’una porció de 87,32 m2 que està afectada pel
POUM de Campelles amb destí a vialitat pública eixamplament del carrer Major.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni dalt referenciat en tots els seus termes
2. Acceptar la cessió gratuïta com a bé de domini públic del sistema viari.
3. Facultat l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura del
conveni i per a l’adopció dels acords que siguin necessaris per la seva efectivitat.

4. Comunicar aquest acord a la propietat per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

9. Aprovació del conveni marc amb l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la
prestació del servei de promoció turística de Campelles a través de l’Oficina de
Turisme de Ribes de Freser
Vist el conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la
prestació del servei de promoció turística de Campelles a través de l’Oficina de Turisme de
Ribes de Freser;
Vist que aquest servei és d’interès per Campelles pels beneficis que comporta a la població
En exercici de les competències municipals en matèria de promoció turística;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni dalt referenciat en tots els seus termes
2. Facultat l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura del
conveni i per a l’adopció dels acords que siguin necessaris per la seva efectivitat.
3. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

10. Proposta de conveni amb Televisió del Ripollès pel 2016 i següents
Vist el conveni de prestació de serveis amb Televisió del Ripollès per a la promoció del municipi
de Campelles en diferents esdeveniments culturals al llarg de 2016-2017-2018 i 2019;
En exercici de les competències que la Llei atorga a l’Alcaldia i al Ple als article 21 i 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril LRBRL;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.
2.
3.
4.

Aprovar el conveni en tots els seus termes
Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni.
Donar compte a intervenció i Tresoreria a l’efecte corresponent
Comunicar aquest acord a TVR per a la seva deguda constància.

11. Mocions d’altres Administracions i Entitats :
11.1. Suport a la moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la retallada del
48% dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit
s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a les
condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables
a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en
les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb
la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament
d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència
de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria
manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la
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viabilitat i poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia
agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 municipis
a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès,
la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la
Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà,
l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany,
la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus
municipis.
En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de
muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície de més de
260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va fer
una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en
zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per primera
vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la
possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de
Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya,
sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de
muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats
que planteja la producció agrària en aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el
conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la Taula
Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions
compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les explotacions
agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús
dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple
del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les
prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de
la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional
de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un
52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones
de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les
properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries aprova:
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període
2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions
compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de
muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes
mesures els propers anys.
2. Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la presidenta del Parlament de que en
faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:
Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 - BARCELONA
Honorable Sra. Meritxell Serret Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614
08007 - BARCELONA

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C. Ulldecona, 21-31 2a. planta
08038 - BARCELONA
3. Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat per EACAT i a
la Unió de Pagesos per via electrònica.

La proposta s’aprova per unanimitat

11.2. Suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la línia de FFCC Transpirinenca
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll tramesa pel Consell Comarcal del Ripollès següent:

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, a l’Ajuntament de Ripoll i al
conseller del Departament de Territori i Sostenibilitatper a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
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11.3. Donar suport a la Resolució del Parlament de Catalunya 1/XI

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i
d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica
de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar

2.

3.

4.

5.

6.

7.

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi
el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en
processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament,
el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a
situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials
en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a
totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó
d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i
amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure
privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències
establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita
llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs,
el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la
plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a
la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
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als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del
deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que
es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió
a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de
la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que
s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha
de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de
la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos
amb finalitats socials.”
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a
l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a
constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya.
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de
plantejaments amb la cambra catalana.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Campelles l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Manifestar el Ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, per EACAT ,i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per mitjans electrònics
(email).
La proposta s’aprova per unanimitat
12. Seguiment de la gestió municipal
No n’hi ha

13. Precs i preguntes
El Sr. Rovira explica que l’increment de l’impost de vehicles ha sigut del 50% i tots els veïns
s’han queixat.

L’alcalde es compromet a estudiar-ho.
El Sr. Josep Dordas demana:
S’ha de posar un candau al cementiri del Baell i repartir Claus als veïns per evitar danys
També s’haurien de numerar els nínxols
S’ha de veure si l’Ajuntament pot recuperar algun nínxol a l’Ordenança
La Maria Àngels de can Coll li ha demanat pel camí de Campelles al Baell
La plaça del Baell s’ha d’acabar d’endreçar
L’alcalde respon que posaran candau i números als nínxols i estudiarem si podem recuperar
nínxols.
El Sr. Cutrina respon que el camí de Campelles al Baell s’ha senyalitzat i convida al Sr. Dordas
diumenge a les 10:00 per la presentació de la feina feta pels organitzadors de la Batega al Bac.

El Sr. Cabana demana:
Sobre el control de boscos públics
Sobre el problema amb vehicles al carrer i branques que sobresurten
Sobre l’acumulació de restes vegetals
Sobre la plaga de la processionària
Sobre l’aigua d’un veí que no vol posar-hi boia al safareig i la malbarata
L’alcalde respon que tenim pendent aprovar la taxa per accés al bosc.
El tema vehicles al carrer i branques que sobresurten ja s’ha tramitat amb requeriments als
veïns.
L’acumulació de restes vegetals s’haurien de triturar i aprofitar com a adob.
De la plaga de processionària farem arribar un escrit a la Generalitat que n’és responsable.
I del tema del veí, li posarem una boia que li farem pagar per evitar que llenci l’aigua.
El Sr, Rovira explica que a can Gorra s’han endut les pedres.
L’alcalde diu que posaran un rètol de prohibit el pas.
L’alcalde explica:
-

Que demanarem a la Diputació que allargui la balla que delimita la carretera del Baell a
l’alçada de can Gorra.
De la plaça del Baell s’ha fet una primera actuació però han d’acabar d’estudiar com la
rematem.
La balla davant l’hotel del Baell té un pal trencat que s’ha de reparar

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
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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