ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 7/2012
Caràcter: ordinària
Dia: 26 d’octubre de 2012
Inici: 18:00
Acabament: 19:35
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu
Sra. Marta Alsina i Domènech
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila

També assisteix la Sra. Núria Larroya Martí, treballadora de l’Ajuntament designada
com a secretària delegada permanent pel SAT comarcal.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, funcionari del SAT del Consell Comarcal
del Ripollès comissionat per les funcions públiques necessàries de Secretaria a
l'Ajuntament de Molló.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a
l'efecte de tractar els punts inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Ratificació de la celebració del Ple i dels acords que es van adoptar en la sessió
plenària del dia 31 d’agost de 2012
3. Proposta d’aprovació definitiva del pressupost municipal de 2013
4. Aprovació del marc pressupostari 2013-2015.
5. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
6. Aprovació inicial del nomenclàtor oficial de Campelles
7. Donar compte de les factures rebudes
8. Mocions d’altres entitats:
8.1. Moció en suport a la resolució del parlament de Catalunya de 26 de setembre
de 2012 perquè el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica
el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta
8.2. Moció de suport a la declaració d’independència de Catalunya
9. Gestió municipal.
10. Precs, preguntes i mocions.

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.
El Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària anterior, núm. 6, de 31
d’agost de 2012, sense cap esmena.
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2. RATIFICACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE I DELS ACORDS QUE ES VAN
ADOPTAR EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST DE 2012
Tal i com es va fer esment a la sessió del Ple del mes de juny de 2012, el Ple ordinari
previst pel dia 31 d’agost de 2012 va tenir lloc a la seu de l’Ajuntament al nucli del
Baell.
L’èxit d’assistència de públic va ser tan alt que el consistori té la intenció de celebrar
anualment el Ple del mes d’agost a la seu municipal del nucli del Baell.
A tal efecte es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Ratificar la celebració del Ple de l’Ajuntament a la seu municipal del nucli del Baell,
el dia 31-08-2012.
2. Ratificar expressament tots i cadascun dels acords adoptats a l’anterior sessió
plenària ordinària.
3. Aprovar la celebració dels propers plens ordinaris del mes d’agost a la seu de
l’Ajuntament de Campelles al nucli del Baell.
L’alcalde recorda que el Ple va ser un èxit en quant a l’assistència de públic
La proposta s’aprova per unanimitat
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
2013
Vist l’acord adoptat pel Ple ordinari de 31 d’agost de 2012 mitjançant el qual es va
aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament per a 2013 juntament amb
les seves Bases d'Execució i Plantilla de personal;
Vist l’anunci publicat al BOP de Girona núm. 176, de 12 de setembre de 2012,
d’aprovació inicial del pressupost 2013 que es va exposar al públic durant quinze dies
hàbils;
Vist l’informe de 27 de setembre de 2012 registrat per la Intervenció, pel qual es
posa de manifest la necessitat d’ajustar el Pressupost de la corporació al límit màxim
de despesa no financera, tal i com s'estableix a l'article 30 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;
Per tot l’exposat,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar definitivament el Pressupost General d'aquesta entitat per a 2013
juntament amb les seves Bases d'Execució i plantilla de personal, de conformitat a
l’informe d’intervenció de data 27 de setembre de 2012.
INGRESSOS
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CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

EUROS
71.916,00
2.400,00
35.011,00
78.818,28
31.778,08

B. OPERACIONS
6
7
8
9

0,00
19.812,00
0,00
0,00

DE CAPITAL
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS: 239.735,28 €
DESPESES
CAPÍTOLS
DENOMINACIÓ
A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEI
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

EUROS
100.956,48
78.787,83
300,12
39.690,85

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REAL
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

20.000,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DESPESES:

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

239.735,28 €

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANTS

GRUP

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
IV. PERSONAL D'OFICIS
PEO MANTENIMENT
PERSONAL NETEJA

1

1

C2

1
1

0
0

AP
AP

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

3

1

I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2. Publicar al BOP de Girona l’anunci d’aprovació definitiva del pressupost.
3. Trametre el pressupost al Departament d’Economia i Empresa (EACAT) i al
Ministeri Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales).
La proposta s’aprova per unanimitat
4. Aprovació del marc pressupostari 2013-2015
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Vist que la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -en endavant LOEPSF- publicada al BOE núm. 103, de data
30 d’abril de 2012, exigeix aplicar una política econòmica contundent basada en dos
eixos complementaris que es reforcen: la consolidació fiscal, és a dir, l’eliminació del
dèficit públic estructural i la reducció del deute públic, i les reformes estructurals;
Atès que l’article 11 LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
Pressupostos i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les
administracions públiques i demés entitats que formen part del sector públic es
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària;
Atès que l’article 15 LOEPSF estableix que el Govern, a proposta del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, fixarà l’objectiu d’estabilitat pressupostària en
termes de capacitat o necessitat de finançament d’acord amb la definició continguda
en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i l’objectiu del deute públic i
vist que pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària del conjunt de les entitats
locals per al trienni 2013 - 2015 s’ha fixat la Capacitat (+) Necessitat (-) de
finançament, SEC-95 en la forma següent:
2013
2014
2015
0,0
0,0
0,0
Atès que pel que fa a la taxa de referència als efectes d’aplicar la “regla de despesa”
prevista en l’article 12 LOEPSF, la despesa computable no podrà superar la taxa de
referència de creixement del PIB a mig termini de l’Economia espanyola, el qual s’ha
xifrat en els percentatges següents:
2013
2014
2015
1,7
1,7
2,0
En el mateix article es matisa que s’entendrà per “despesa computable” aquelles
despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals (SEC), exclosos els interessos del deute, la despesa no
discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres Administracions Públiques i les
transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als
sistemes de finançament.
Atès que l’article 30 LOEPSF fixa que les corporacions locals aprovaran un límit
màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
la regla de despesa, que marcarà el sostre de l’assignació de recursos dels seus
Pressupostos;
Atès que l’article 5 LOEPSF assenyala que la elaboració dels Pressupostos de les
Administracions Públiques i demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei s’enquadrarà en un “marc pressupostari” a mig termini, compatible
amb el principi d’anualitat pel qual es regeix l’aprovació i execució dels Pressupostos,
de conformitat amb la normativa europea;
Atès que l'article 29 LOEPSF obliga a les administracions públiques a elaborar un
marc pressupostari a mig termini que comprendrà un període mínim de tres anys, en
el qual s’emmarcarà la elaboració dels Pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic;
El marc pressupostari contindrà, entre altres paràmetres:
- Els objectius d’estabilitat pressupostària i del deute públic de les respectives
Administracions Públiques.
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- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seva evolució tendencial - és a dir basada en polítiques no subjectes a
modificacions- com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
- Els principals supòsits en els quals es basen dites projeccions d’ingressos i
despeses.
Atès l'informe emes per l'interventor de l'Ajuntament de Campelles de data 27 de
setembre de 2012, el marc pressupostari previst 2013-2015 és el següent:
MARC PRESSUPOSTARI 2013-2015
A. INGRESSOS (En euros)
Capítol
1-Impostos directes
2-Impostos indirectes
3-Taxes, preus públics i altres
ingressos
4-Transferències corrents
5-Ingressos patrimonials
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL
B. DESPESES (En euros)
Capítol
1-Despeses de personal
2-Despeses corrents en béns i
serveis
3-Despeses financeres
4-Transferències corrents
6-Inversions reals
7-Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL

2013
71.916,00
2.400,00
35.011,00

2014
73.984,00
2.400,00
35.011,00

2015
75.176,00
2.400,00
35.011,00

78.818,28
31.778,00
19.812,00
0,00
0,00

73.828,28
38.459,00
19.812,00
0,00
0,00

73.828,28
41.459,00
19.812,00
0,00
0,00

239.735,28

243.494,28

247.686,28

2013
100.956,48
78.787,83

2014
100.956,48
82.546,83

2015
100.956,48
86.738,83

300,12
39.690,85
20.000,00
0,00
0,00
0,00

300,12
39.690,85
20.000,00
0,00
0,00
0,00

300,12
39.690,85
20.000,00
0,00
0,00
0,00

239.735,28

243.494,28

247.686,28

Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el marc pressupostari 2013-2015, amb els seus objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic, les projeccions de les principals partides d’ingressos
i despeses, i els principals supòsits en que es basen aquestes projeccions.
2. Fer tramesa al Ministeri
pressupostari 2013-2015.

d’Hisenda

i

Administracions

Públiques

el

marc

3. Aprovar el límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu
d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa que marcarà el sostre de l'assignació
de recursos del Pressupost municipal del 2013, essent aquesta quantia 239.735,28
euros.
A pregunta del regidor Sr. Baeta el secretari explica que aquest acord és un requisit
imposat pel Govern de l’Estat pel compliment de l’Estabilitat pressupostària. No
podem assegurar, al dia d’avui, que aquest marc es tingui en compte per a l’atribució
de recursos en el marc de la cooperació Estat-administracions locals (Fons de
Cooperació Local).
La proposta s’aprova per unanimitat
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5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Núm
.
1

2
3
4
5

6

7

8
9
10
11

12
12

14

Matèria
Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. J.B.G. per a l’exempció del Impost Municipal
sobre els vehicles de tracció mecànica, del vehicle Land-Rover-Santana-88, fabricat
l’any 1967
Establir la renda del lloguer del pis de les escoles en la quantitat de 306,20 euros
mensuals IVA inclòs, des de l’1 d’octubre del 2012 fins a 31 de setembre de 2013
Ordenar al Sr. J.L.H. la neteja de la parcel·la de la seva propietat, situada al carrer
Puigmal número 4 per abundant vegetació
Ordenar al Sr. J.L.H. la neteja de la parcel·la de la seva propietat, situada al carrer
Puigmal número 3 per abundant vegetació
Adjudicar el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a l’assessorament
necessari i formació a fi de dur a terme la numeració i revisió del nomenclàtor del
municipi de Campelles al Sr. Aitor Fortuño Ribas.
Dur a terme la convocatòria pública per a l’elecció del Jutge de Pau titular de
Campelles, publicant-se el corresponent anunci al BOP de Girona, al taulell d’anuncis
de la corporació i al del Jutjat de Ripoll.
Retornar al promotor de les obres de l’expedient número 102/2011 els imports
dipositats en concepte de fiances per les obres de soterrament d’una línia BT i per la
gestió de residus, per un total de 669,52 euros.
Adjudicar la subhasta forestal corresponent al Pla d’aprofitaments de 2009 a
l’empresa EXPLOTACIONS FORESTALS M. BAUTISTA SL
Ordenar a la Sra. M.G.S. la neteja de la parcel·la de la seva propietat, situada al
carrer Major s/n per abundant vegetació.
Iniciar l’expedient de contractació d’un treballador/ora per substituir la treballadora
del servei de neteja a partir de l’1 de novembre de 2012 per procediment d’urgència.
Aprovar l’adopció de mesures en execució dels canvis a les condiciones de treball que
afecten al personal municipal, de resultes de l’aprovació de diferent normativa
estatal.
Atorgar llicència d’obres al Sr. JMA per reparar un mur de pedra. Aprovar la liquidació
de taxes per valor de 56,96 euros.
Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. A.D.R. per a l’exempció del Impost Municipal
sobre els vehicles de tracció mecànica, del vehicle Land-Rover-Santana-88, fabricat
l’any 1972.
Autoritzar l’execució del projecte presentat pel Sr. JAL i atorgar un termini de tres
mesos per al seu compliment

El Ple en queda assabentat
6. APROVACIÓ INICIAL DEL NOMENCLÀTOR OFICIAL DE CAMPELLES
L’Ajuntament de Campelles considera necessari aprovar la denominació i/o canvi de
denominació, de la totalitat del nomenclàtor del poble, així com dur a terme
l’actualització de la numeració dels habitatges de les vies públiques del municipi de
Campelles pels motius següents:
- Una manca important de la numeració dels habitatges degut a les darreres
construccions dels darrers anys.
- Un canvi de la denominació de varis carrera.
- Altes de noms de vies i pseudovies.
- Senyalització de vies, masies aïllades i habitatges.
- Etc.
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Vista la provisió emesa per l’Alcaldia amb data 9 d’octubre de 2012, pel qual s’inicia
el procediment amb la finalitat d’aprovar l’expedient del nomenclàtor oficial del poble
de Campelles;
Atès que en data 9 d’octubre de 2012, Secretaria va emetre informe en relació amb
la Legislació aplicable i el procediment a seguir:
L’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol
relatiu a la comprovació i control de padró municipal, disposa que:
«Els Ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies
públiques i la numeració dels edificis, i n’informaran a totes les Administracions
Públiques interessades. També han de mantenir la cartografia corresponent o, si no
n’hi ha, referència precisa de les adreces postals».
Amb això es té en compte la importància que la nomenclatura i retolació de les vies
públiques i la numeració d’edificis té per al padró municipal de veïns, i per tant, per a
la formació del cens electoral. A més, dóna seguretat i agilitat en la localització
d’immobles en el terme municipal, el que serveix per a múltiples actes de la vida
ciutadana (prestació de serveis, tràfic jurídic d’immobles, etc.).
La Legislació aplicable és la següent:
— L’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
— La Resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es regulen les instruccions tècniques
sobre la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants.
Atès que un cop finalitzat l’expedient es procedirà a la notificació de l’Acord a
l’interessat (en cas d’elecció de denominació de la via en honor d’una determinada
persona) o als seus drethavents (en cas de finament de la persona) i a les
Administracions interessades i a la resta d’Entitats afectades.
En particular, serà necessari comunicar la nominació o renominació del carrer a la
Delegació Provincial d’Estadística, al Cadastre, al Registre de la Propietat i a Correus.
Vista la documentació tècnica que consta a l’expedient.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’expedient d’actualització del nomenclàtor oficial i la
numeració de les vies i habitatges disseminats del poble de Campelles tal i com hi
consten a l’expedient elaborat per l’Ajuntament.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública, al BOP de Girona, pàgina Web municipal
i tauler d’edictes de l’Ajuntament, i al diari el Ripollès, durant el termini de 30 dies
hàbils, per tal que tothom pugui consultar-ho i presentar al·legacions i suggeriments
que consideri pertinents.
Els assistents comenten la documentació tècnica de la proposta sobre el nomenclàtor
del Baell. Es posa sobre la taula la necessitat o no de donar noms als carrer o només
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a les cases del nucli. El Sr. Dordas proposa que només es posin el nom a les cases.
L’alcalde recomana posar també nom als carrers de cara als forasters i al servei
postal.
Com que ara s’obre el termini d’informació pública el tema queda obert.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. DONAR COMPTE DE LES FACTURES REBUDES
Es dóna compte al Ple de les factures rebudes a l’Ajuntament des de la darrera sessió
plenària ordinària.
A preguntes del Sr. Baeta, el Sr. Cutrina explica que està al dia dels treballs de
neteja de forest que es fan a la zona propera a la subhasta forestal de 2009,
adjudicada fa molt poc. Una cosa són els treball preparatoris per a l’extracció de la
fusta de la subhasta i una altra són els treballs de manteniment del bosc a càrrec del
fons de reserva forestal de l’Ajuntament, independents de la subhasta. És clar que no
hem pagat per fer els primer i sí per dur a terme els segons que ens venen 100%
subvencionats.
Altra cosa és que l’Ajuntament decideixi quins forests són prioritaris per netejar, però
com que tenim uns tècnics forestals del CEINR que treballen per nosaltres, hem
d’estar a la seva confiança.
El Sr. Dordas demana que a part de donar compte de les despeses també s’informi
dels ingressos.
L’alcalde li diu que ell com a regidor pot demanar tota la informació que vulgui de
l’Ajuntament i que a partir d’ara també es donarà compte dels ingressos, tal i com
demana.
El Ple en queda assabentat
8. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS.
8.1. MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
DE 26 DE SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI
DETERMINAR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR COL·LECTIU
MITJANÇANT UNA CONSULTA
Vista la moció en suport a la resolució del Parlament de Catalunya de 26 de setembre
de 2012 perquè el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta que consta annexa a aquest acord;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Trametre certificació d’aquest acord a l’entitat promotora de la moció
***
MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 26 DE
SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI DETERMINAR
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LLIUREMENT
CONSULTA

I

DEMOCRÀTICA

EL

SEU

FUTUR

COL·LECTIU

MITJANÇANT

UNA

ANTECEDENTS
Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el
progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquestes propostes s’han
articulat des dels municipis catalans, durant anys les úniques institucions de les que hem
disposat per vehicular políticament el catalanisme.
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat nacional al si de
l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a canvi del reconeixement de la
nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot i que una part d’aquest catalanisme polític
també ha comptat amb partidaris de l’Estat propi des dels seus inicis, cercant en el concert de
les nacions el marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles d’Europa.
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat Espanyol
mentre construïa i enfortia la democràcia, superada la llarga nit del franquisme, el balanç és
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat malgrat els avenços
assolits.
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb una clara
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma molt significativa, amb la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006. Un fet que s’ha vist
agreujat per l’incompliment dels compromisos adquirits amb el Govern de la Generalitat, la
manca d’inversions molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal galopant que posa en risc
la cohesió social i el progrés econòmic.
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors
socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat propi, com la resta d’Estats
europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural
dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició.
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat inajornable per una
part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així es pot entendre que el passat 11
de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes protagonitzessin la manifestació més
massiva que ha vist mai la ciutat de Barcelona que, de manera pacífica i democràtica, van
sortir al carrer demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. Un anhel
que, segons totes les enquestes, és compartit per una majoria de la societat catalana, que veu
en l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat.
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta evolució ja sigui
per haver acollit les consultes populars per la independència de Catalunya organitzades per la
societat civil, ja sigui per haver estat capdavanteres amb diverses iniciatives arreu del territori,
demanant la creació d’una hisenda pròpia, una administració fiscal, una de justícia, tot
apel·lant a l’esperit cívic europeu per donar suport a la independència de Catalunya.
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el Govern
de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja sigui com a organismes de
recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat arran de l'àmplia experiència en tributs
que tenen, i que la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i les quatre diputacions provincials catalanes busca establir les bases de la futura
hisenda pròpia.
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Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la necessitat que
el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i
instava el govern a fer una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya
esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura.
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques
parlamentàries i pel President de la Generalitat.
Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de Campelles expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona,
sota el lema “ Catalunya nou Estat d’Europa.
SEGON. Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la construcció
nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han estat en període democràtic
l’administració més habitual per fer participar els ciutadans en els afers públics i d’interès
general.
TERCER. Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents d’encaix de
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense recorregut,
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
QUART. Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el poble català
pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés
social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la
llengua pròpies.
CINQUÈ. Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents socials i
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió
Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar el futur
col·lectiu en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la
convivència democràtica i sense coaccions de cap mena.
SISÈ. Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de Catalunya
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta a la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament
dins la propera legislatura.
SETÈ. Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per impulsar la tasca
d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la consulta abans esmentada a la
ciutadania, així com la posada en marxa d’una hisenda pròpia dins la propera legislatura.
VUITÈ. Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència del
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

***
La proposta s’aprova per unanimitat
8.2. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
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Vista la moció sobre declaració de Catalunya com a territori lliure i independent que
consta annexa a aquest acord;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Trametre certificació d’aquest acord a l’entitat promotora de la moció
***
DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA
Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya en general, i a tots els
seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi a tots els
efectes la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya i iniciï el procés
per declarar i constituir l’Estat català lliure i sobirà, democràtic i social.
En la consulta popular democràtica duta terme el 13 de setembre de 2009, Arenys de Munt va
ser el primer municipi dels 553 que la van acabar fent. En aquesta Consulta els arenyencs i
arenyenques va expressar el seu sentiment majoritari a favor de la independència de
Catalunya, amb el 96% dels vots a favor, amb una participació del 41%, i amb la capacitat
d'enginy i d'organització suficient per dur a terme quelcom que no s'havia fet abans.
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el municipi de
Campelles territori català lliure i sobirà i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la
legislació legalment aplicable, la normativa i la jurisprudència d’ús actual, s’estableixin com a
provisionalment vigents i siguin d’aplicació en tant no s’oposin a la sobirania del poble de
Catalunya.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateix, tot
el poble català, com a conseqüència de la seva pertinença al Regne d’Espanya. Avui, a
Catalunya, l’atur afecta a 622.882 persones, 684 a De Campelles, el 20% de la població es
troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i
l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros anuals per Catalunya.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i en
defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança per al poble
català. El Regne d’Espanya ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions
financeres supervisores, amb el “Banco de España” en primer lloc.
És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.
Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el
Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als seus ciutadans i
posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat
institucional ha agreujat els desequilibris creats per l’espoli, insostenible, que pateix el poble
català i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels
serveis públics de la Generalitat i dels ajuntaments.
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que atempten
contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels
serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.
Sense oblidar l'intent d'arraconament cultural, social i econòmic que el Regne d'Espanya,
acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé 300 anys.
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Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva
cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, però principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes
de Campelles, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus
problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments
de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva
veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és l’hora de la
independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d’aquest 11 de
setembre.
És per tots aquests motius, quan es compleixen 3 anys del primer referèndum per la
independència celebrat a Catalunya que, avui, 26 d’octubre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de
Campelles
ACORDA SOLEMNEMENT:
1. Declarar Campelles territori català lliure i sobirà.
2. Declarar els veïns i veïnes de Campelles moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i
als seus símbols.
3. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i ha de ser per
Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats
Independents del món.
4. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments catalans,
assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant
consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir
l’Estat català, abans de l'11 de setembre del 2014. Així mateix, instar al Parlament de
Catalunya per tal que la normativa legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual siguin
vigents, mentre no es realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no
s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
5. Instar a constituir immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern d’unitat nacional, de
transició a la independència, que prepari totes les estructures institucionals necessàries de
l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat Interior, Afers Exteriors i les demés que
resultin essencials per a l’establiment ferm de l'Estat català.
6. Instar perquè aquest Govern d'unitat nacional estigui integrat per les forces polítiques
parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés d'independència, les forces polítiques
extraparlamentàries amb rellevant representació municipal i persones independents rellevants
del moviment per a la independència.
7. Instar perquè aquest Govern d’unitat nacional creï els corresponents registres civils,
mercantils i de la propietat; per la creació d’una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació
íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a l’espoli fiscal espanyol, i destinant
els nostres recursos a la reversió de les retallades i a polítiques actives de foment de
l’economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la recuperació de la dignitat i el
benestar de tot el poble català; d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el
finançament de les institucions i els serveis públics; la constitució immediata d’una
administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres i perquè iniciï
immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de
l’Estat català, amb especial orientació vers l’ONU i la Unió Europea, de les quals en som
ciutadans avui.
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8. Instar perquè aquest Govern d’unitat nacional acordi, amb caràcter immediat, les mesures
que cregui convenients i que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat Català i,
en especial, les següents:
Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que
limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar
llurs funcions dins del territori de Catalunya.
Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho
creu convenient, per a garantir un procés democràtic.
9. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per estendre i
difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana, a fi de
preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.
10. Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una representació dels
municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble català
d'esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els
demés Estats Independents del món, mentre el Parlament de Catalunya no hagi assumit la
sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania per part del Parlament, si es considera
convenient, els representants dels municipis podran formar part de la representació catalana
en les negociacions internacionals.
11. Demanar l’empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de Catalunya, així
com a les institucions internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i
impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir i preservar la ‘Declaració
de Sobirania del territori municipal’ i l’activitat dels seus càrrecs electes.
12. Des de l’Ajuntament de Campelles apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’estat
espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals
de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
13. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les associacions
civils, especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, perquè difonguin i
expandeixin aquesta Declaració d’Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa
d’aquesta decisió presa per la majoria dels representants del Ple, elegits democràticament pel
poble de Campelles.
14. Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Municipis per la Independència, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, per
tal que ho comuniquin als seus municipis adherits.
15. Posar aquesta Declaració d'Independència en coneixement de:
El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur Mas i Gavarró;
La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català;
Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya;
Els diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats;
El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso;
El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz;
El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, i
La resta d'institucions internacionals afectades, per a l'inici dels tràmits detallats anteriorment i
sol·licitant-los empara.
16. Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració d'Independència, per tal
que valorin la possibilitat de donar-li suport, fent-nos costat en aquest camí que ara iniciem i
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demanant a tots aquells que es declarin 'territori català lliure i sobirà' que ens ho facin saber
per poder-nos organitzar i fer aquest camí conjuntament.
***

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els quatre vots
favorables del regidors de l’equip de govern i una abstenció del Sr. Josep Dordas.
9. GESTIÓ MUNICIPAL
L’alcalde demana passar a precs i preguntes.
10. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
El Sr. Dordas demana com està la neteja dels rodals de les forests del Baell.
L’alcalde explica que hem demanat pressupostos i ja en tenim un. Estem a l’espera
de tenir altra pressupost.
El Sr. Dordas aconsella la neteja del camí del Baell Campelles al tram que passa per
sota.
L’alcalde respon que el camí no passa per sota. Passa pels camps del Munàs i tira
avall segons els escriptures. Quan s’hagi de netejar ho tornaran a mirar amb les
escriptures dels propietaris. També i consta a l’inventari de camins.
El Sr. Dordas demana pel dia dels bolets que es va fer a Ribes de Freser i enguany no
s’ha fet a Campelles. Hi havia una xerrada programada amb l’Enric Gràcia (TV3
Caçadors de Bolets) de la qua no es va fer difussió a Campelles.
La Sra. Larroya explica que s’havien d’haver repartit cartells informatius pels
organitzadors i finalment no ho van fer.
L’alcalde explica que a darrera hora l’organitzador (agutzil municipal) els ha plantat
per què diu que no està content amb l’Ajuntament. Davant aquesta actitud a partir
d’ara l’organització del dia del bolet es farà sense comptar amb ell.
L’actitud del treballador és incomprensible per què l’any passat va cobrar 500 €,
quant fins aleshores li havien pagat 200 € per l’organització de la diada del bolet.
L’any que ve organitzarem la festa d’una altra manera.
Un cop tractats els punts de l’ordre del dia, com que no hi ha més punts a tractar,
l’alcalde president aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari comissionat,

Vist i plau
Alcalde president

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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