ACTA NÚM. 9/2010
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 2010
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Ramon Perearnau Morera (NA)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Laia Briones Buixassa (CIU)

Absent:

A les 16:10 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Il·lma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de
la
sessió
extraordinària
i
urgent
convocada
en
legal
forma,
primera
convocatòria.

Montserrat Portabella Darnés(CIU)

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:
1.
2.

Ratificació de la urgència de la convocatòria
Moció de rebuig de la Sentència del Tribunal Constitucional en relació
a l’Estatut

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia:
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria
Per unanimitat dels assistents es ratifica la urgència de la convocatòria
2. Moció de rebuig de la Sentència del Tribunal Constitucional en
relació a l’Estatut
Atès que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació l'Estatut de
Catalunya, després de prop de quatre anys de deliberacions, acompanyats de
tota mena de recusacions, pròrrogues de competència i havent-hi pres part
magistrats amb el mandat caducat;
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Atès que aquesta sentència ha suposat una retallada considerable a la
columna vertebral i als principals eixos de l'Estatut, afectant notablement a
l'expectativa nacional i als interessos dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya;
Ates que no s'ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable
al nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport a la tramitació
seguida i al text aprovat amb ampli consens per la majoria dels grups
parlamentaris que en conformaven en aquell moment l’arc parlamentari;
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l'adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Mostrar el més sincer rebuig de l'Ajuntament de Campdevànol a la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.
SEGON. Mostrar el més absolut suport de l'Ajuntament de Campdevànol a les
resolucions que de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya
en la sessió monogràfica que ha de celebrar-se previsiblement en els pròxims
dies.
TERCER. Instar a la ciutadania del nostre municipi que participi de manera
massiva a la manifestació convocada pel proper 10 de juliol a les 18h. a la
Ciutat de Barcelona.
QUART. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern Espanyol, als diferents
grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i a les
principals entitats municipalistes de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya i L’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels deu membres assistents dels
onze que de Dret formen la Corporació.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan
són les 16:30 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de
l’alcaldessa presidenta.
El secretari,

Vist i plau,
L’alcaldessa

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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