ACTA NÚM. 13
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2009

Assistents
Presidència: Núria López Rodríguez
Regidors :

Joan Rivera López
Ferran Martínez Ramos
Eva Martínez Cazorla
Montserrat Portabella Darnés
Joan Manso Bosoms

Absents :

Ramon Perearnau Morera
Roser Caballero Martínez
Joaquim Serrador Rabaseda
Jordi Salamó Serra
Laia Briones Buixassa

A la sala d’actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les CATORZE
hores del dia vint-i-tres de novembre
de
dos
mil
nou,
es
reuneix
l’Ajuntament Ple a l’objecte de celebrar
sessió extraordinària i urgent sota la
presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i assistència
dels regidors que es relacionen al
marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz
i Muñoz.

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, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos al següent :
S’obre la sessió per presidenta i es tracten els punts de l’ordre del dia següents:
1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
La alcaldessa exposa el motiu de la convocatòria extraordinària urgent, que és la mort
de la Sr. Mercè Guix Passola el dia d’avui, 23 de novembre i la necessitat d’una
resposta ràpida de l’Ajuntament per homenatjar-la.
De conformitat amb allò que preveu l’article 79 del ROF, es procedeix a la votació i
queda aprovada per unanimitat la urgència de la convocatòria.

2. Commemoració
protocol·laris.

pòstuma

de

la

Sra.

Mercè

Guix

Passola.

Tràmits

Atès que avui dia 23 de novembre de 2009 s’ha produït la mort de la Sra. Mercè Guix
Passola al poble de Campdevànol.
Vist que la Sra. Mercè Guix Passola ha sigut una persona amb una llarga trajectòria
vinculada a la vida social, cultural i esportiva del nostre poble, involucrant-se en
l’organització de tota mena d’actes i entitats que han enriquit des de fa molt de temps
la convivència ciutadana i les relacions veïnals del municipi.
Actes com els pastorets, els ballets tradicionals, les caramelles, entre altres, han
portat el segell de qualitat humana que els ha proporcionat la Mercè.
La seva gran passió i afició pel jovent i el bàsquet han fet possible que el Bàsquet a
Campdevànol hagi arribat a ser un referent a tota la província, també reconegut per la
Federació Catalana de Bàsquet.
En reconeixement a tots aquests mèrits, l’Ajuntament de Campdevànol li va retre un
merescut homenatge el dia 15 de febrer de 1987, coincidint amb la inauguració del
Pavelló d’Esports.
Atès que per acord de Ple de 29 de febrer de 2009, es va designar el pavelló municipal
d’esports amb el seu nom i el dia 2 de març se li va fer un acte d’homenatge;
L’estima que la Mercè sempre ha despertat entre tota la població, no sols és
merescuda, sinó que és de justícia, fent un pas més, oferir-li públicament un nou
homenatge que perduri en el poble i es traslladi a les futures generacions.
En atenció a la condició humana exemplar de la Sra. Mercè Guix i en reconeixement a
la seva llarga trajectòria de treball al poble i per al poble de Campdevànol;
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Declarar dia de dol oficial al municipi, avui dia 23 i fins demà dia 24 de novembre, a
les 12 hores, expressiu del dolor i sentiment de la població. Que les banderes dels
edificis oficials onegin a mitja asta. Que es suspenguin les activitats culturals
programades per avui i demà i l’assistència a l’acte d’enterrament de representants
de l’Ajuntament
Manifestar a la família en nom de la Corporació el nostre profund condol per la mort
d’una persona tan estimada.
2. Proposar la declaració com a filla predilecta de Campdevànol de conformitat al
Reglament d’Honors i Distincions i fer-ho arribar a la família, en la forma que se estimi
més convenient i amb la major solemnitat possible.

L’alcaldessa, visiblement afectada, explica els motius de la celebració del Ple
La Mercè Guix ha sigut una persona molt estimada que ha viscut tota la seva vida a
Campdevànol.
A part de tots els reconeixements que se li van fer en vida, és de justícia que avui
recordem la Mercè.
L’Ajuntament vol traslladar a la família el reconeixement de la feina feta per la Mercè i
que molta gent de Campdevànol recordarà amb molta estima.
La Mercè ha sigut una dona que deixa la seva empremta al nostre poble i serà
recordada durant molt de temps.
El Sr. Manso en representació del grup de CiU intervé per adherir-se a les accions
empreses per l’Ajuntament i manifestar el recolçament del deu grup a les actuacions
que l’alcaldessa realizi en record de la mercè Guix. Vol traslladar a la família el condol
per la sentida mort.
L’alcaldessa vol agrair el Club de Bàsquet l’oferiment instantani que li han fet arribar
de participar i donar suport a les iniciatives municipals en record de la Mercè.
Per acabar, insisteix que no hi ha paraules per expressar l’agraïment del poble de
Campdevànol per la dedicació vitalícia de la Mercè pels seus conciutadans.
El Sr. Ferran Martínez manifesta difícilment trobarem ningú que dediqui la seva vida
pel nostre poble tal i com ha fet la Mercè Guix.
Sotmesa la proposta votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
14:30 del migdia, 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

