
CAMPDEVÀNOL Dissabte 20 d’abril 2013
De 10.30 a 19.00h, a la plaça de la Mainada

5a Trobada de puntaires d’arreu de Catalunya.

Mostra i venda. De tota mena de labors i manualitats (patchwork, puntes 
de coixí, pintura de roba...).

La vida de la llana, tallers i demostracions.

Exposicions temàtiques:
Tocats i puntes d’autor
Punt de malla.
Patchwork, Tapissos, Punt de Creu i Mallorquí.
Horari de les exposicions: Dissabte i diumenge: 10.30 a 13h i de 17 a 19h. 

Organitza:

Col·laboren:

Ass. Catalana de Puntaires

Puntaires d’Arenys de Munt

Puntaires de Campdevànol

Sra. Pilar Castañeda de 

Castellar del Vallès

Divendres, 19 d’abril de 2013
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Campdevànol i Pardines ho faran el proper mes de juny perquè fan la liquidació semestral

Ripoll ja ha ingressat els impostos 
a l’Agència Tributària de Catalunya
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Josep M. Creixans, al fons a l’esquerra, va ser el representant de l’Ajuntament de Ripoll que va anar a Girona

Foto de família de la trobada de l’AMI amb Artur Mas, entre els quals hi havia els alcaldes de Vic i Ripoll

Ripoll

Ruth Espuny

L’Ajuntament de Ripoll ha 
estat un dels onze municipis 
de Catalunya que aquesta 
setmana han ingressat els 
impostos de l’IVA i l’IRPF 
a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en un exercici de 
sobirania fiscal. En el cas de 
la capital del Ripollès es va 
fer dijous al matí a Girona i el 
representant va ser el regidor 
d’Hisenda, Josep M. Creixans, 
que va dir que havia estat un 
acte “emotiu” i va defensar 
la seva legalitat, animant els 
pobles del Ripollès a unir-se 
a la iniciativa. Campdevànol 
i Pardines, que també van 
aprovar la moció de sobira-
nia fiscal, tenen previst fer 
l’ingrés a partir del mes de 
juny perquè fan la liquidació 
trimestral i semestral, respec-
tivament.

Creixans va explicar que 
hi ha tres articles “el 60, el 
61 i el 64” de la Llei General 
Tributària “que si no els can-
vien diuen que l’ingrés dels 
impostos a l’Agència Tribu-
tària és legal”. El regidor de 
Ripoll va dir que “per mi no 
és un acte simbòlic” ja que és 
el govern català qui decideix 
si porta els diners a l’Estat “i 
ara som pocs, però arribarà el 
dia que la Generalitat podrà 
negociar si vol donar els 
diners o no”. Creixans va dir 
que, a més, d’aquesta manera 
es podrà saber “què recap-
ta exactament Catalunya i 
tenir un major control”. En 
un principi l’Ajuntament de 
Campdevànol també havia 
d’ingressar els diners dijous, 
però l’acord de ple va arribar 
massa tard, ja que la liquida-
ció que fan és trimestral, i 
hauran d’esperar al juny.

La Generalitat 

confirma a l’AMI 

que crearà un 

sistema per fer el 

pagament legal

Barcelona

R.E.

La comissió executiva de 
l’Associació de Municipis 
per la Independència 
(AMI), entre els quals hi 
havia els alcaldes de Vic 
i Ripoll, Josep M. Vila 
d’Abadal i Jordi Munell, es 
va reunir aquest dimarts 
amb el president de la 
Generalitat, Artur Mas, 
per explicar els projectes 
i iniciatives de l’entitat. 
Entre aquestes hi ha la 
d’exercir la sobirania 
fiscal per part dels 
ajuntaments. El conseller 
de Presidència, Francesc 
Homs, va anunciar més 
tard que el mecanisme 
perquè el pagament 
es pugui fer de forma 
automàtica i legal a través 
de l’Agència Tributària 
de Catalunya podria estar 
llest després de l’estiu.

Respecte a aquest nou 
mecanisme, Homs també 
va dir que “això no s’im-
provisa. S’ha de fer d’acord 
amb les lleis i donant 
seguretat jurídica als ope-
radors”. La valoració de la 
reunió va ser positiva per 
ambdues parts. El presi-
dent de l’AMI, Josep M. 
Vila d’Abadal, va destacar 
l’acollida que ha tingut 
l’exercici de sobirania fis-
cal des dels ajuntaments 
per part del president, 
Artur Mas, i va insistir que 
a partir del mes de juliol 
és previsible que més d’un 
centenar de municipis 
paguin els seus impostos 
a través de la Generalitat. 
A la reunió hi van assistir 
onze alcaldes de Catalunya 
i la vicepresidenta de la 
Generalitat, Joana Ortega.


