AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 17/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2015

Assistents

Inici: 17.30

Presidència:

Joan Manso i Bosoms

Membres:

Amb veu i vot

Fi: 18:00

Sergi Corbatera Jorge

Al

despatx

d’Alcaldia

de

Jordi Tubau i Mitjavila

l’Ajuntament de Campdevànol

Dolors Costa Martínez

es reuneixen els membres de la
Junta de Govern a l’objecte de

Convidats:

Amb veu i sense vot

celebrar la sessió, en primera

Maria Sau Tubau

convocatòria,

Gerard Fossas Noguera

Presidència de l’alcalde

Maria del Mar Casals Serras

Manso i Bosoms en virtut i

Absents :

la
Joan

l’assistència dels regidors què

Convidats
especials

sota

Luis López Lafuente (MES- Moviment
esquerres)
Nuria López Rodríguez (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA

es relacionen al marge.

Nuria López Rodríguez (MES Moviment
d’esquerres)
Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)
Blanca Sánchez

Actua com a secretària accidental la Sra. Núria Charques Grífol.
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
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1. Règim interior i territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 3.9.2015 acta núm 16/2015
2. Serveis de Barris , generals , comerç i fires
3. Varis, precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. Règim interior i territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 3.9.2015 acta núm 16/2015
S’aprova per unanimitat
2. Serveis de Barris , generals , comerç i fires
Proposta d’aprovació del manifest de suport en relació a la crisis humanitària que estan vivint
milers de ciutadans
En data 4 de setembre de 2015 el portaveu del grup municipal MES el senyor Lluis López
Lafuente va presentar al registre d’entrada 1355 proposta per l’aprovació d’una moció en la
Junta de Govern local més propera i/o la convocatòria de màxima urgència de la inclusió de la
proposta en una Junta extraordinària

en el que hi fossin presents tots els membres del

consistori.
En data 5 i al 7 de setembre els regidors mitjançant correu electrònica van acordar convocar
una Junta de Govern local extraordinària per tal de donar suport a la proposta de moció
presentada per el grup de MES, establint-ne una convocatòria extraordinària per al dia
10.9.2015 a les 17.30hores i amb presència de tots els membres del consistori.
Els membres assistents acorden modificar el text inicial de la proposta de forma unànime ¡per
tal de donar de major contingut i rellevància a la proposta

inicial , fruit dels esdeveniments

que s’han succeït els darrers dies i del desenvolupament de diferents iniciatives .
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció de la present proposta:
La crisi humanitària creada pels conflictes armats i les endèmiques situacions de desigualtat i
pobresa en països de l’Àsia occidental i l’Àfrica requereix d’una resposta solidària, per part de
la societat occidental, que ajudi a pal·liar els devastadors efectes que produeix en milers de
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persones que es veuen obligades a fugir dels seus països cercant refugi en els països de la Unió
Europea.
La nostra societat, i en concret els veïns i veïnes de Campdevànol són sensibles i partidaris de la
defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i de la desaparició de totes les
formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten algun tipus de protecció;
inspirats en un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la
igualtat.
En aquest context, la vila de Campdevànol, seguin l’exemple d’altres municipis catalans, vol
estar al costat dels qui volen ajudar a reduir els efectes de la crisi humanitària; i malgrat no
disposar d’infraestructures adients ni tampoc capacitat pressupostària, sí que assumeix el seu
deure moral i hi vol participar en el desenvolupament d’iniciatives que es dissenyin de forma
conjunta per les institucions catalanes.
Motiu pel qual es proposa a la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDAR:
1r.- MANIFESTAR la voluntat i disposició de l’Ajuntament de Campdevànol a participar en el
desenvolupament d’iniciatives que es dissenyin de forma conjunta per les institucions catalanes,
tendents prestar ajuda per a pal·liar els devastadors efectes que produeix en milers de persones
la crisi humanitària que es veuen obligades a fugir dels seus països cercant refugi
2n.- COMUNICAR el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President de
la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès i a les entitats municipalistes, així com
mostrar el ferm desacord i rebuig en les polítiques de l’Estat i de la Unió europea en el
desenvolupament d’aquesta crisis.
3er.- ELEVAR al proper Ple una moció conjunta de tots els membres del consistori per tal
d’adoptar a més d’un criteri de rebuig vers les polítiques públiques dels diferents Estats , Unió
Europea, iniciatives de suport centrades
Primer. Obertura d’una cens municipal de famílies acollidores
Segon. Obertura d’un cens d’entitats i associacions municipals disposades a la
col·laboració
Tercer. Establir llaços amb les diferents actuacions d’àmbit autonòmic, municipalista, i
d’associacions que adoptin iniciatives

per al suport als afectats

per la crisis

humanitària recent.
4art.- DONAR A CONÈIXER públicament aquest acord.
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S’aprova per unanimitat
Intervencions:
El senyor Lluis López Lafuente portaveu del grup MES, agraïex la voluntat i rapidesa de l’equip
de govern en la convocatòria de la present Junta de Govern, i manifesta que des que va trametre
la proposat de moció s’han produït avanços en les formes de participació que els diferents
agents socials estan treballant del que recentment ha rebut un escrit del col·legit d’advocats de
Girona que els farà arribar.
Els regidors mostren el seu suport en els diferents punts i aporten iniciatives de les que son
coneixedors per diferents mitjans. Mostren tots la seva conformitat a la necessitat de treballar
conjuntament i de prendre la iniciativa en alguns punts , més enllà del simple rebuig a la
política practicada fins ara per els diferents Estats.
Acorden presentar la moció de forma conjunta al Proper Ple, introduint nous punts de
compromís que els permetin anar més enllà

de la present moció aprovada avui i que

concretaran al llarg d’aquets dies.
3. .Varis, precs i preguntes

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.
La secretària

Vist i plau
El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms
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