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ACTA NÚM. 5/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015
Assistents

Campdevànol a les 9:00 hores del dia 13 de
juny de 2015, en compliment d’allò que

Joan Manso Bosoms (CiU)

disposen els articles 195 i 196 de la Llei

Dolors Costa Martínez ( ind CiU)

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim

Sergi Corbatera Jorge (ind CiU)

Electoral

Jordi Tubau Mitjavila (ind CiU)

Reglament d’Organització, Funcionament i

Maria Sau Tubau ( Ind CiU)

Règim Jurídic de les Entitats Locals,

Gerard Fossas Noguera (ind CiU)

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28

Maria del Mar Casals Serras (CiU)

de novembre, i a l’efecte de procedir a

General

i

l’article

37

del

celebrar la constitució del nou Ajuntament
Luis López Lafuente (MES- Moviment

de Campdevànol atesos els resultats de les

esquerres)

Eleccions Municipals celebrades el dia 24

Nuria López Rodríguez (MES Moviment

de maig de 2015, per a la renovació de la

d’esquerres)

totalitat dels membres de les Corporacions
Locals,

Jaume Garcia Anglada (ERC-AM)

es

reuneixen

els/les

Srs./es.

Regidors/es Electes que consten al marge,
assistits per la secretaria interventora Sra.

Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA)

Núria Charques Grífol

que dóna fe de

l’acte.

En compliment d’allò que estableix l’article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, i atenent a allò que disposa en aquest article i els següents, declaro
oberta la sessió de constitució del nou Ajuntament pel període 2015-2019 i crido a la Sra. Dolors
Costa Martínez, regidora de més edat i a la Sra. Maria Sau i Tubau, regidora de menys edat,
perquè prenguin possessió del càrrec i integrin la mesa d’edat que presidirà aquesta sessió.
Les dues regidores formulen la fórmula afegint abans per imperatiu legal :
Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de
Regidor/Regidora de l’Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat”
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Sra Dolors Costa Martínez: Per imperatiu legal Prometo
Sra. Maria Sau i Tubau Per imperatiu legal Prometo
Una vegada constituïda la Mesa d’Edat la secretària informa que tal com estableix la legislació
vigent ha posat a disposició dels Regidors Electes la documentació referent als justificants de les
existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en la Caixa Municipal i
Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa a l’inventari de Béns de la Corporació.
A la vegada fa constar que prèviament a aquest acte tots els regidors electes han formulat les
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Pren la paraula la regidora Dolors Costa Martínez com presidenta de la mesa d’edat
Pregunta als regidors electes si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva declaració.
A la vista de la seva manifestació negativa i tenint en compte que es compleix l’exigència de
l’article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren
a aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, procedirem al compliment del requisit
legal previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General de corresponent a la prestació del jurament o promesa.
La secretària interventora crida a cada un dels regidors electes que componen la corporació
municipal i podran jurar el càrrec.
Els regidors llegeixen la fórmula
«Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del
càrrec de Regidor/Regidora de l’Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat.
Mariona Baraldés i Cabarrocas Per Impertiu , Sí, promet
Jaume Garcia i Anglada Per Impertiu Sí, promet
Núria López i Rodríguez Per Impertiu Sí , promet
Lluís López i Lafuente Per Impertiu Sí, promet
Maria del Mar Casals i Serras Per Impertiu Sí, promet
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Gerard Fossas i Noguera Per Impertiu Sí, promet
Jordi Tubau i Mitjavila Per Impertiu Sí, jura
Sergi Corbatera i Jorge Per Impertiu Sí, promet
Joan Manso i Bosoms Per Impertiu Sí, promet
Atès que s’ha donat compliment al que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, declaro formalment constituït l’Ajuntament de Campdevànol
després de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ALCALDESSA
Seguidament, la presidenta de mesa d’edat, en compliment d’allò que estableix l’article 196 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General cal procedir a l’elecció de
l’alcalde/alcaldessa de la Corporació.
Tal com estableix la normativa electoral procedeix que els candidats manifestin la seva voluntat
de mantenir la seva candidatura a l’alcaldia
La presidenta formula als diferents caps de llista la pregunta : La Manté o la retira?
Senyora Mariona Baraldés Cabarrocas ( C.U.P-PA): s’absté
Senyor Jaume Garcia Anglada d’ERC-AM : s’absté
La secretària formula de nou la pregunta , si manté o retira . Els regidors mantenen la seva
abstenció
Senyor Lluis López Lafuente, del MES- Moviment d’esquerres: La manté
Senyor Joan Manso Bosoms, de CiU :La manté
La presidenta del Mesa Proclama,

doncs candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament de

Campdevànol a els senyors:
- Joan Manso Bosoms, de CiU,
- Lluis López Lafuente, del MES- Moviment d’esquerres,
S’abstenen les següents candidatures
- Jaume Garcia Anglada d’ERC-AM,
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- Mariona Baraldés Cabarrocas de CUP - PA
Després de la proclamació de candidats es convida als regidors electes a elegir el sistema de
votació tal com preveu l’article 101 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals per elegir l’alcalde/alcaldessa. Si cap regidor no té cap impediment
la presidenta suggereix el sistema de votació ordinària a mà alçada.
S’accepta la votació a mà alçada
Es procedeix a les votacions:
En primer lloc, vots a favor del candidat Sr. Joan Manso Bosoms, del grup Convergència i Unió
7 vots
Vots a favor del candidat Sr. Luis López Lafuente, del Partit MES-Moviment d’esquerres,
2 vots
Vots a favor del candidat Sr. Jaume Garcia Anglada, del Partit ERC-PM ?
S’absté.
La secretària informa que s’ha procedit a la votació atès que l’abstenció no és el mateix que
retirar la candidatura. El regidor manifesta que ja ha fet constar que s’abstenia
Vots a favor de la candidata Sra. Mariona Baraldés Cabarrocas, del Partit C.U.P ?
La secretària informa que s’ha procedit a la votació atès que l’abstenció no és el mateix que
retirar la candidatura. La regidora manifesta que ja ha fet constar que s’abstenia
En conseqüència i atès el resultat de la votació, com que el nombre de Regidors és d’onze i la
majoria absoluta és de sis, la presidenta de la Mesa d’Edat proclama alcalde-president de la
Corporació el cap de llista de la formació de Convergència i Unió el Sr. Joan Manso i Bosoms.
PRESA DE POSSESSIÓ
De conformitat a l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, la secretaria llegeix al senyor Joan
Manso i Bosoms la fórmula d’acatament a la Constitució i l’Estatut, següent:
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«Jura o promet per la seva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat».
El Sr. Joan Manso Bosoms es manifesta de la manera següent: Per imperatiu legal “Si ho
prometo”.
Realitzat el jurament, el Sr. Joan Manso Bosoms ocupa la Presidència del Ple i es dissol la Mesa
d’Edat. La presidenta de la Mesa d’Edat entrega la vara a l’alcalde
Constituït el nou consistori, tenen la paraula els representants de les diferents formacions per
dirigir-nos unes paraules:
En nom de la Candidatura d’Unitat Popular, té la paraula la Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas
Agraeix els vots obtinguts en les eleccions , i es compromet a treballar amb transparència i
coherència amb els principis del partit polític al que representa. Manifesta que com partit amb
arrels de classe obrera es solidaritzen amb els treballadors de Movistar . S’adhereix al manifest
de l’AMI i diu que la seva filosofia serà “que la única lluita que es perd és aquella que
s’abandona.”
En nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el Sr. Jaume Garcia i Anglada
El senyor Garcia manifesta a seva voluntat d’afegir al la promesa el manifest del AMI( que
llegeix ) Manifesta que el seu partit resta a disposició dels ciutadans per a la celebració del 27
de setembre per tal d’aconseguir un estat català lliure i sobirà.
El seu partit encara la nova legislatura amb projectes i noves idees que defensaran ara, des de
l’oposició, intentant sumar però defensant en tot moment aquests objectius .
Aprofita per felicitar la CUP en el seu nou projecte a l’ajuntament, entenent que aquest serà
positiu pel municipi i felicita al senyor Joan Manso com a nou alcalde del municipi.
Encoratge a tots a treballar pel municipi, amb cordialitat tal i com ha estat els darrers mesos ,
però sense defallir i defensant els objectius del seu partit.
En nom de MES – Moviment d’Esquerres, té la paraula el Sr. Lluís López i Lafuente
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Ens afegim a la declaració de l’AMI que ha llegit el Sr. Jaume Garcia (ERC)
Tots hem estat escollits pels vilatans de Campdevànol per formar part aquest consistori.
És la nostra obligació, és la nostra responsabilitat ; responsabilitat que es uniforme per a tots i
cadascú de nosaltres sense cap mena d’excepcions per haver obtingut mes o menys regidors.
Ens correspon a nosaltres els regidors mostrar sempre una actitud assertiva, empàtica, honesta,
justa, cabal; sense oblidar que tenim abans de tot vocació de servei, i aquesta vocació s’ha de
demostrar d’obra, i de fet, i s’ha de demostrar cada dia tant als nostres ciutadans, com entre
nosaltres mateixos, per que els representem.
Pel que fa a l’actual equip de govern
Sr. Manso volem felicitar-lo novament per que el poble li dona l’oportunitat de ser de nou el seu
alcalde, esperem que exerceixi d’alcalde de tots els vilatans, escolti a tothom, vostè mes que
ningú ha d’aplicar les virtuts de humilitat, respecte i vocació de servei que han d’esser el pal de
paller de la seva actitud, amb tot el seu entorn.
Pel que fa la resta d’integrants del consistori, comptin amb nosaltres, si no es pas per governar,
si per impulsar, tutelar, acompanyar o ajudar a qualsevol acte que es faci des de aquest
ajuntament, no es limiti a enviar una agenda d’actes, convidi’ns.
Per últim, i no menys important el poble. Estan aquí pel poble i es deuen a ell, per això hauran
de complir amb els compromisos que van fer en la campanya electoral, per que fruit d’aquests
compromisos el poble els ha donat la seva confiança.
Li desitjo encert, li desitjo sort, i li desitjo salut, a vostè, al seu equip de govern i a la resta de
regidors, en aquesta nova etapa que acabem d’encetar tot just avui.
Pel que respecta a les nostres Obligacions en l’Oposició:
En nosaltres tant el poble com la resta de regidors trobaran:
Una actitud pro-activa, per enfocar, canalitzar, analitzar, i treballar sense descans qualsevol, per
trobar propostes i solucions als problemes que ens puguin plantejat, i tingui com a
denominador comú el be pel poble.
Una actitud en defensa del consens, de la pau social i del tarannà conciliador que tant ha costat
que vingui aquest consistori, però que hem treballat incansablement des fa ja 4 anys. Per tant,
tenen el nostre compromís de que hi haurà TOLERANCIA ZERO en front a qualsevol actitud
prepotent, agressiva, o de menyspreu sobre qualsevol persona o les atribucions que tenim com
a Regidors d’aquest Ajuntament.
Des de l’oposició estarem atents a compliment dels seus compromisos, però també atents als
nostres compromisos i sobre tot a no deixar passar cap oportunitat per que Campdevànol
millori com a poble.
Demostrarem que una altra manera de fer política és possible, amb un treball de comunicació a
través del qual els veïns i veïnes podran saber en tot moment la tasca que des de l’oposició
estem realitzant.
Des de l’Ajuntament, que es l’organisme administratiu mes proper al ciutadà, treballarem des
de el minut Zero per ajudar a restaurar la confiança dels ciutadans en les institucions, hem de
gestionar la voluntat de la ciutadania, hem d’exigir-nos transparència en la informació
econòmica, hem de confirmar que els impostos que paguen els nostres ciutadans, es destinen al
be comú.
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Per últim com he dit en alguna altre ocasió.
No ens faltarà doncs feina a fer; conseqüentment tampoc ens faltaran problemes a abordar, i
ens exigirà ser capaços d’aplicar i d’aprendre noves formes de gestió.
Bona sort a tots, i que la salut ens acompanyi en aquesta nova etapa
En nom de Convergència i Unió, té la paraula la Sra. Dolors Costa i Martínez.
Em dirigeixo a tots vosaltres com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió en el
marc d'aquesta sessió de constitució de la nova corporació municipal; i és per aquest motiu que
em pertoca en primer lloc felicitar a l'alcalde Joan Manso i a la resta de regidors de la corporació
per la seva presa de possessió i la seva elecció el proppassat dia 24 de maig.
Prop de 1700 persones varen votar el passat diumenge per tal de determinar la conformació
d'aquesta corporació, i vull en nom dels regidors del meu grup donar les gràcies a totes les
persones que varen exercir el dret a vot, i d'una manera especial a les 950 persones que
confiaren la governabiolitat de la nostra vila a la nostra formació.
No els hi negaré estem molt orgullosos de constituir grup amb 7 regidors i amb l'aval de tants
conciutadans nostres i estem plenament predisposats a actuar amb la mateixa responsabilitat,
vocació de consens i determinació en que ho hem fet aquesta darrera legislatura. El nostre
esperit no és altra que tirar endavant el projecte polític de la nostra formació amb l'equip de
persones que els ciutadans han escollit, això si treballant de manera consensuada i sempre al
servei dels nostres veïns i veïnes.
Des d'avui tots els ciutadans de Campdevànol trobaran en el nostre grup, 7 regidors diposats a
escoltar, a treballar pel nostre futur. Deièn en la campanya que Campdevànol ens uneix i val a
dir que hem estat cpaaços de sumar al nostre projecte moltes persones que mai havien confiat
en la nostra formació. Governarem per a tots, amb la mà estesa i amb vocació de servei. Ens
segueixen empenyent molts motius però el mateix objectiu quie tots: fer avançar Campdevànol.
Molta sort i moltes felicitats !!
Conclou els parlaments els senyor Alcalde , Joan Manso i Bosoms
Acabem de constituir el nou consistori sorgit després de les eleccions municipals del passat 24
de maig. Vull que les meves primeres paraules en aquest acte siguin de felicitació sincera i
cordial als nous regidors i regidores de la corporació així com als ciutadans i ciutadanes que en
unes eleccions democràtiques ens feren confiança per dirigir els destins del nostre municipi.
Tots sense excepció, hem estat cridats per la ciutadania a contribuir a la governabilitat per fer
avançar Campdevànol, per mirar endavant i en aquest sentit, no en tinguin cap dubte, es
continuarà centrant la nostra tasca de govern al front del consistori.
Voldria destacar en primer lloc, la importància d'aquest acte, no tant pel que pugui comportar
ser aquí en qualitat de membres del nou Ajuntament, sinó pel seu simbolisme, pel que aquest
acte representa en definitiva: l'exercici del dret natural de les persones a escollir lliurement als
seus representants. Aquest país ha hagut de lluitar molt per assolir el dret a la democràcia. Amb
totes les imperfeccions que vostès vulguin, no deixem de ser uns privilegiats i afortunats. No
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oblidin que encara avui molts pobles del món no tenen reconegut aquest dret elemental, que és
garantia, per altra banda, de la nostra condició humana. És per això que em pertoca d'entrada
donar les gràcies als 1762 campdevanolencs que el passat 24 de maig varen acudir al col·legi
electoral per escollir l'opció que creien més adequada.
I és en el marc de l'exercici d'aquesta democràcia que els ciutadans d'aquesta vila ens segueixen
demanant consens i diàleg. I és que si alguna cosa m'enorgulleix de la gestió política dels
darrers anys és aquest clima de consens que plegats hem aconseguit. Una nova manera de
treballar plegats i en positiu per la nostra vila i el nostra futur. Des d'avui emplaço a tots els
regidors tan del govern com de l'oposició a implicar-se en el dia a dia del municipi, en la presa
de decisions, en aportar tot allò que estimin pertinent en pro de Campdevànol. Que ningú es
pensi que utilitzarem els 7 regidors per imposar, tot el contrari emprarem la nostra majoria
absoluta per consolidar l'aposta pel consens en tot allò que vostès estiguin disposats a prendrehi part.
El passat diumenge 24 de maig els ciutadans varen escollir de manera majoritària el projecte,
l'equip i la proposta política que representa Convergència i Unió a la nostra vila. Mai cap
formació política des del restabliment de la democràcia l'any 1979, havia obtingut en unes
eleccions municipals 7 regidors i un 55% dels vots. M'omple d'il·lusió i responsabilitat la
confiança dipositada per tants conciutadans i l'expressió inequívoca d'una voluntat: la de seguir
aprofundint amb una determinada manera de fer, amb un determinat projecte, el que avui
representem els regidors de nostra formació en aquesta taula.
És per això que ens pertoca complir la voluntat de l'àmplia majoria dels campdevanolencs,
treballar en les línies programàtiques de la nostra proposta electoral. Una proposta electoral que
posa al centre del nostra acció pública la persona i el seu desenvolupament. En definitiva ens
cal seguir impulsant el creixement econòmic, l'empresa, el comerç i el turisme; millorant els
serveis que prestem a les persones per fer-los si cal més competitius; estant sempre al costat
d'aquelles famílies que ho passen més malament, amb un objectiu últim clar garantir la cohesió
de la nostra societat local.
Avui posem a disposició dels nostres conciutadans un govern fort, disposat a afrontar els reptes
del difícil moment actual, a vetllar pel manteniment dels serveis malgrat les ingerències estatals,
però sobretot un govern disposat a estar sempre al costat de les persones, tal com ho hem estat
als darrers quatre anys. Un govern que atèn problemes, que comparteix il·lusions, necessitats i
emocions, però que sobretot que busca respostes a les necessitats de la seva gent.
Des de que vaig prendre possesió fa quatre anys com alcalde em preocupa només l'interès
general, la millora de la qualitat de vida dels meus conciutadans, la seva satisfacció personal. És
que de fet el que ha fet gran el nostre projecte és justament la passió per les persones, l'estar
sempre i en tot moment al costat dels nostres veïns i veïnes: lluitant per les seves il·lusions i
combatent els seus problemes; i els asseguro que així seguirem.
Vull acabar aquestes paraules amb uns mots d'agraïment:
•
Res hauria estat possible sense el suport constant de la meva família, els meus pares, la
meva parella i els meus amics que amb gran paciència, sempre han estat al meu costat i m'han
donat suport constant i inequívoc durant aquests anys.
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•
A la gent de Convergència i Unió de Campdevànol i del Ripollès, i a tots aquells que,
ara i sempre, han confiat amb mi. A tots ells els agraeixo que no dubtessin ni un moment quan
amb 23 em varen proposar com a candidat a l'alcaldia, que estiguessin sempre al meu costat
quan tocava, i que avui m'acompanyin en aquest acte històric, que no deixa de ser, de fet,
també, un mèrit seu: el mèrit d'haver assolit el millor resultat de la història d'una formació
política a la nostra vila.
•
Als regidors que integraran l'oposició durant la legislatura que avui iniciem, amb els
que sense cap mena de dubte arribarem a acords des del consens pel bé de Campdevànol. Els
ciutadans els han encarregat una tasca noble al servei de Campdevànol, exerceixint-la amb la
convicció de que amb la seva opinió també contribuiran a millor aquest poble.
•
Als tots els regidors que han compartit amb mi la tasca de govern els darrers quatre
anys, plegada de moments complicats, però que tot i això, han treballat inestimablement i amb
sentit d'equip per la nostra vila. Marxen, no en dubtin, amb la confiança i l'estima de centenars
de campdevanolencs, que els hi han reconegut, que ens han reconegut aquesta feina constant
•
Als tots els integrants de la llista de la nostra formació i als nous regidors que
m'acompanyaran en el Govern. He pogut comprovar en aquest temps preelectoral i de
campanya, la seva il·lusió pel nous temps i la generositat per comprometre's a treballar per
Campdevànol. A tots ells gràcies, per fer un pas en aquests temps tan difícils. Els hi demano,
només lleialtat a un projecte comú, ganes i il·lusió per treballar i el més important esperit crític,
per qüestionar-se el què els envolta, és només així que avançarem plegats en aquest camí que
avui comencem.
•
I sobretot al centenar de veïnes i veïnes de Campdevànol que aquestes darreres
setmanes, m'han aturat per felicitar-me. A molts d'ells, els hi brillava la il·lusió i l'emoció als ulls.
La il·lusió de sentir-se part d'un gran poble i d'un gran projecte, l'emoció de poder parlar amb
l'alcalde amb qui han confiat, molts d’ells per cert, per primera vegada, la il·lusió de sentir-se
representats. Res omple tant quan gira la mirada que sentir-se acompanyat.
De tot cor, gràcies a tots!
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcalde aixeca la sessió quan són les 9:35. hores, de la
qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcalde president.
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