AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

Tel i fax 972 727 273
NIF P1704100E
Pl. Ajuntament s/n
17534 Campelles
campelles@ddgi.es

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 2/2012
Caràcter: Extraordinària
Dia: 5 de març de 2012
Inici: 10:15h.
Acabament: 10:20h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila
Sr. Jordi Baeta i Galceran

Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Adhesió a l’associació “Municipis per la Independència”

1.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”
El dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta
que està recollida a la carta de les Nacions Unides i al Pacte Internacional dels Drets Civils
i Polítics ratificat per l’Estat espanyol l’any 1977.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133
a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996,
El ple adopta els següents acords:
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Primer.- Adherir l’Ajuntament de les Campelles a l’Associació “MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA” i aprovar-ne els seus estatuts, amb l’objecte de defensar l’assoliment
d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar a la
ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir.
Segon.- Designar a l’alcalde, Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu, com a representant de
l’Ajuntament de les Campelles a l’Associació.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde per a l’atorgament
dels documents necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Quart.- Aprovar fer onejar la senyera estelada al lloc reservat a tal efecte al balcó de la
casa consistorial, des del dia d’avui i fins que el poble de Catalunya pugui exercir
efectivament el seu dret a la lliure determinació, com a ensenya reivindicativa i amb la
finalitat de crear consciència col·lectiva que el poble català no gaudeix de la llibertat que li
correspon, tot fent una crida a la resta d’Ajuntaments del país pel tal que s’adhereixin a dita
iniciativa.
Votacions
L’acord s’adopta per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Voten a favor, l’alcalde, Sr. Joan Dordas, Sra. Marta Alsina i Domenech, Sr. Marc Cutrina
i Gallart, i Sr. Jordi Baeta i Galceran.
Vota en contra el regidor Sr. Josep Dordas, assenyalant que el sentit del seu vot es deu a
que no està d’acord amb el punt quatre de l’acord, en relació a l’estelada.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 10:20 hores, de la qual,
com a secretari, estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

