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ACTA 13/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
28 DE DESEMBRE DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)

A Campdevànol,
Inici: 11:00

Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)

Acabament: 11:15

Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)

Es reuneixen en la Sala de Sessions
de la seu de l’Ajuntament els
regidors/es que consten al marge,
sota la Presidència del seu titular
l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.

La reunió té per objecte la celebració
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM) de la sessió convocada en legal
forma, primera convocatòria.
Excusen:
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
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:

ÚNIC. Acceptació de la renúncia de la regidora Sra. Helga Pujol i Pons i sol·licitud de
nomenament del regidor substitut

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia:

1. Acceptació de la renúncia de la regidora Sra. Helga Pujol i Pons i sol·licitud de
nomenament del regidor substitut

Vista la instància de data 20-12-2012, NRE 1440, presentada per la Sra. Helga Pujol
Pons regidora del grup municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Campdevànol, on
presenta la seva renúncia com a regidora per motius familiars i professionals.
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En el mateix escrit, es fa constar que el substitut de la regidora ha de ser el Sr. Jaume
Garcia Anglada, conforme el resultat electoral de les darreres eleccions municipals.
Vistos els articles 9.4 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, ROF, així com la
Instrucció de 19-07-1991 de la Junta Electoral Central (BOE 181, de 30-07-1991) i de
conformitat amb l’article 182 de la Llei Orgànica 5-1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Acceptar la renúncia de la Sra. Helga Pujol Pons com a regidora de l’Ajuntament de
Campdevànol.
2. Trametre certificació d’aquest acord, juntament amb còpia de l’escrit de renúncia i
de designació del substitut, a la Junta Electoral Central de per tal que en prengui
coneixement de la renúncia, nomeni com a regidor el Sr. Jaume Garcia Anglada i lliuri
la credencial corresponent per tal que pugi prendre possessió al proper ordinari previst
pel 31 de gener de 2013.
3. Notificar-ho als interessats per al seu coneixement i deguda constància.
La Sra. Helga Pujol manifesta que per motius familiars i professionals no es pot
implicar en l’Ajuntament com creu que s’ha d’implicar i per això presenta la seva
renúncia. Considera que el que era número dos de llista d’ERC-AM i col·laborador
adjunt a govern podrà portar a terme una tasca amb la implicació que aquestes
funcions requereixen. Manifesta que ha après moltes coses durant aquest any i mig
que ha exercit el càrrec de regidora tant dels regidors de l’equip de govern com dels
regidors de l’oposició, per això els hi ho agraeix, i els demana que entre ambdós
grups hi hagi més pau i es centrin en allò important per al poble.
El Sr. Alcalde, en nom de tots els regidors de CIU, agraeix a la Sra. Pujol la seva
dedicació tot i que no hagi estat un any i mig fàcil, alhora li agraeix que hagi permès la
seva investidura i li hagi mantingut la confiança. Desitja molta sort al Sr. Jaume García
en el càrrec de regidor i a la Sra. Pujol com a mare.
El Sr. Lluís López agraeix a la Sra. Pujol que, tot i que no han estat d’acord en alguns
assumptes, els ha ensenyat una altra manera de fer política des de la humilitat, el
respecte i la discreció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

Atès que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió
al lloc, data i hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

