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ACTA 2/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 8 DE MARÇ DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)

A Campdevànol,
Inici: 19:00
Acabament 21:00
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.

Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC- La reunió té per objecte la celebració de la
PM)
sessió convocada en legal forma, primera
convocatòria.
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)
Excusa:
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)

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.
3.

4.

Modificació del projecte d’intervenció integral al nucli original de
Campdevànol
Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2012
Acceptació ajudes i normativa Pla únic obres i serveis de Catalunya 2012:
3.1. Obres complementàries de la piscina municipal
3.2. Obra reforma i adequació de la plaça del Roser
3.3. Obra abastament d’aigua en zona elevada
Adhesió i suport a la declaració institucional de l’Institut Català de les Dones
del 8 de març de 2012 com a Dia Internacional de la Dona 2012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidor
Joan Rivera per motius de salut, i seguidament es tracten successivament els
punts inclosos a l’ordre del dia:
1. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI
ORIGINAL DE CAMPDEVÀNOL
Vista la RESOLUCIÓ PTO/430/2010, de 18 de febrer, d’obertura de convocatòries
per a l’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i per a
l’atorgament dels ajuts que estableix l’article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de
desembre, de mesures fiscals i financeres, es va atorgar una subvenció;
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Atès que per Resolució del conseller del Departament de data 22-06-2010
d’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i l’article 42.1 de
la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, per a finançar
els projectes d’intervenció integral i els convenis dels municipis que es detallen en
l’annex d’aquesta resolució, es va atorgar a l’Ajuntament de Campdevànol un ajut
de 2.244.974,43 EUR per l’execució d’un projecte de 2.993.299,24 EUR;
Vist que l'Ajuntament de Campdevànol ha preparat un modificat del projecte
d'intervenció integral aprovat que, sense afectar el fonament i l’estructura del
projecte original, s’ajusta de manera més idònia a la nova situació econòmica, a les
noves necessitats del poble i als recursos econòmics disponibles;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació del projecte d’intervenció integral al nucli original de
Campdevànol que consta a l’expedient i que no suposa alteració de la quantitat
globalment subvencionada ni del cost total del projecte.
2. Facultar expressament l’Alcaldia, o regidor a qui delegui, per a la tramitació i
adopció de tots els acords que siguin necessaris per l’execució de la proposta i fins
a l’acabament de l’actuació.
3. Facultar expressament la Secretaria Intervenció per a la tramitació telemàtica de
la sol·licitud a través de l’EACAT i també per a la tramitació per correu ordinari que
sigui necessària.
L’alcalde explica abastament la proposta:
Des del grup del PSC han demanat que es deixi sobre la taula per tal de poder
presentar una proposta alternativa. L’equip de govern considera que és millor
aprovar aquesta proposta, sense perjudici que es puguin replantejar modificacions
en el futur. Si es presenta una proposta abans del Ple ordinari del mes de març
estudiaran com es podria incorporar.
La modificació que se sotmet aprovació està motivada per la situació de crisi
general que obliga a adaptar el projecte de Barris a les necessitats actuals. Recorda
que tenim fins el 2020 per executar-la.
Aquesta proposta compta amb el vist i plau del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
Bàsicament consisteix en donar de baixa l’actuació de construcció de l’Espai Jove
que preveia una expropiació i un nou equipament que suposaria una gran càrrega
per l’Ajuntament.
A canvi es demana la incorporació de la Pl. Clavé que es va sol·licitar al projecte
presentat per l’Ajuntament a la convocatòria de Barris.
Recorda que aquest projecte no s’acaba en aquesta legislatura sinó que s’allargarà
a dos o tres mandats.
La Sra. López intervé per desitjar al Sr. Joan Rivera que es recuperi de salut.
Respon a l’alcalde que no té sentit aprovar la proposta i no enviar-la al
Departament, tal i com sembla que proposa l’alcalde. És incoherent.
L’equip de govern demana que la oposició, que no té recursos, presenti una
proposta.
Recorda que va costar molt aconseguir la Llei de Barris. Per tenir-la vam haver de
presentar moltes propostes de caràcter social que ara es deixen de fer.
Es pot entendre no fer el nou espai pel jovent pel fet que ara tenim el NouVandalis
que abans no existia. Però s’alliberen 800.000 € per fer la Pl. Clavé i no es poden
destinar 70.000 € per activitats socials.
No es pot destinar tot a la construcció. Si no haguessin recursos per fer activitats es
podria entendre però no és el cas.
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L’execució de la Llei de Barris depèn de la capacitat de gestió de l’equip de govern i
demanar que la oposició faci una proposta és abusiu.
No poden estar d’acord amb deixar de fer activitats pel poble i s’hauran de
posicionar en contra en un tema que fins ara era de consens.
L’alcalde replica que fa dos mesos que va traslladar la proposta al grup de la
oposició. Es va fer una reunió de la Comissió de Barris amb tramesa de
documentació cinc dies abans. Desprès es va fer la Comissió Informativa del Ple. En
cap reunió prèvia a la convocatòria del Ple es va dir res en contra de la proposta.
Ara, tres hores abans del Ple demanen que es deixi sobre la taula. Això no pot ser.
El poble de Campdevànol no perd res. L’import és el mateix.
Només hem de tenir en compte que al 2012 no rebrem cap pagament de la
Generalitat i trigarem entre 1 i 2 anys a cobrar les inversions. Això vol dir que
l’Ajuntament haurà de finançar un projecte de dos o tres milions d’euros amb
mitjans propis. Ara és el moment de ser prudents.
Convida el grup del PSC-PM a presentar la seva proposta alternativa però amb el
pressupost tancat.
La Sra. López replica que la seva proposta és la que actualment està aprovada. En
canvi la modificació implica que es deixen de fer activitats al poble. No poden votar
a favor perquè en aquest debat ha hagut un canvi respecte el darrer Ple on es van
pactar tots els punts.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els sis vots a
favor dels grups de CIU i ERC-AM i quatre vots en contra del grup del PSC-PM.

2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2012
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2012 així com també, les Bases d’Execució i la plantilla de personal que
comprèn tots els llocs de treball, de conformitat amb allò que disposen els articles
168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 18 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril;
Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’ACORD següent:
1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol per
a l’exercici econòmic 2012, juntament amb les seves Bases d’Execució, el resum
per capítol de les quals és el següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
A) OPERACIONS CORRENTS
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
Alienació d’inversions reals
VII
Transferències de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL

949.475,00
20.000,00
779.480,00
776.300,00
10.650,00
0,00
21.500,00
0,00
0,00
2.557.405,00
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ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
I
Despeses de personal
II
Despeses de bens corrents i de serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
Inversions reals
VII
Transferències de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL

1.043.915,00
1.132.150,00
78.000,00
57.740,00
67.100,00
0
0
178.500,00
2.557.405,00

2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i personal laboral.
3. Exposar al públic el Pressupost General per a l’any 2012, les Bases d’Execució y
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte
de presentació de reclamacions per part dels interessats.
4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de que no es presenti
cap reclamació.
5. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, (Delegació Provincial d’Hisenda) així
com també a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació) Delegació
Provincial d’Hisenda —Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament
Territorial.
El Sr. Soler s’afegeix al desig que en Joan Rivera es recuperi aviat.
Seguidament explica detalladament el contingut del pressupost sotmès a aprovació:
Respecte l’anterior pressupost suposa una reducció de 89.000 €.
S’han incrementat taxes, s’ha increment l’IBI per l’Estat i els serveis a prestar s’han
de mantenir. Per tot, ha calgut reduir despeses sota els principis de principis de
prudència i contenció i pressupostar unes inversions mínimes.
A nivells tècnic s’ha elaborat un pressupost molt més desglossat per partides per
millorar el control de la despesa de cada espai o servei. Es tenen en compte les
despeses directes i les indirectes.
Com a dades rellevant diré que tenim un deute viu del 70% al 2011, tot i l’esforç
per reduir despeses que ha permès baixar de 60.000 €/mes a 30.000 €/mes.
La previsió pel 2012 és tenir un deute viu del 60% per amortització de préstecs.
Aquí ens ha afectat el RD 4/2012 que ens obliga al pagament de 250.000 €
d’endarreriments a 31-12-2011.
Seguidament fa una exhaustiva explicació de cada capítol d’ingressos i despeses de
2012 en comparació al de 2011 (tal i com hi consta a la memòria de la Regidoria
d’Hisenda que forma part del pressupost).
A destacar la rebaixa dels sous de personal a partir dl mes d’abril de 2012 (neteja,
jardineria, jubilació parcial d’un treballador) la rebaixa de retribucions d’Alcaldia. En
conjunt una rebaixa de 6,56 % equivalent a 73.000 €.
En definitiva es tracta d’un pressupost de contenció que vol incrementar la
solvència financera amb l’estalvi i la millora i eficàcia dels serveis municipals.
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La Sra. López diu que la seva intervenció serà dura.
Han analitzat el pressupost i no estan d’acord. Algú no fa la feina.
La inversió prevista és mínima i la funció del polític és aconseguir millores pel
poble.
No cal un equip de govern per fer la gestió del pressupost. No cal alcalde ni
regidories per no fer cap feina.
Tot això fa pensar que no estan fent la seva feina.
La herència que han rebut és magnífica: Llei de Barris i poc deute. A més encara
arriben ajudes previstes com les del PUOSC que avui passen pel Ple.
El problema és que no es fa res amb les subvencions. No pensen fer-hi res.
Hi ha tècnics i paletes al poble que poden treballar i l’Ajuntament no els ajuda
perquè no es pot fer res amb aquest pressupost.
Mai s’havia fet un pressupost com aquest.
Per altra part presenten un pressupost amb un estalvi de 178.000 €: no s’entén
que s’estalviï si no hi ha diners.
Les dues conclusions són: que han mentit i se’n riuen i que de ganes de treballar
poques o cap.
Avui han posat negre sobre blanc: expliquen una cosa i fan una altra.
El números demostren el contrari com a la piscina que amb una despesa de
22.350€ i uns ingressos de 37.000 € dona un benefici de 14.650 €.
L’alcalde rebaixa la jornada del personal de neteja perquè vol, sense cap justificació
per aconseguir reduir 7.000 € : no hi ha altra possibilitat ? Doncs hi ha una partida
de comunicació i premsa de 7.500 €.
Ella no va tocar el sou dels treballadors. En canvi va arribar a un pacte amb els
delegats que no es va aplicar al pressupost de 2011. Això demostra que són de
dretes i estan d’acord amb l’Estat.
L’any 2011 van aprovar pagar 3.600 €/any durant quatre anys per pagar llums de
Nadal (que són de color blau).
Han reduït serveis però van augmentar les retribucions de l’equip de govern.
Amb tot, han aconseguit deixar per terra la reputació econòmica de l’Ajuntament i
no ha servit de res.
No tenen sentit comú ni sensibilitat humana: ens portaran a la misèria. Tot això
denota poc interès i poques ganes de treballar: són un govern de dretes que
s’oblida del soci d’esquerres.
Demana que retornin aquest pressupost per responsabilitat.
El Sr. Soler replica que el PSC no ha dit res a les dues reunions prèvies per
preparar el pressupost. No han aportat res.
Aquest és un pressupost realista que no vol tirar la casa per la finestra.
Ara la solvència financera és important i es demostra amb documentació oficial que
es tramet a les entitats bancàries, no pas amb notícies a la premsa.
L’actual equip ha hagut de fer front al pagament de factures de l’anterior
legislatura.
Aquest pressupost ens ha de permetre sanejar els comptes per fer front a projectes
de futur amb garanties. No podem comptar que arribin els diners perquè al dia
d’avui no arriben.
De les dades de la piscina no són correctes. Només cal mirar l’estudi de costos de
l’ordenança.
De l’enllumenat es va fer una inversió per canviar un llums obsolets que gastàvem
molt més energia. Ara gastem menys.
L’alcalde intervé per aclarir que les afirmacions de la oposició sobre l’estalvi és
tendenciosa: la reducció de la despesa és conseqüència de la baixada dels
ingressos per tal d’equilibrar el pressupost.
Demana que la oposició ajudi l’Ajuntament, si pot
Tota l’explicació de la oposició no s’aguanta pel fet que no té cap base:
l’Ajuntament deixa de gastar perquè no arriben els diners. Ara s’ha de fet tot amb
menys diners.
Els cinc regidors de l’equip de govern són els que han de treballar més amb menys
diners.
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La Sra. López replica que si els seus arguments no agraden, que expliqui com
arriba a la reducció del deute viu del 70% al 60% a finals de 2012. Hi ha maneres i
maners d’estalviar sense afectar el ciutadà. Aquesta és la crítica al pressupost.
Fins ara Campdevànol estava al nivell d’altres pobles.
Demana respecte pels anteriors equips de govern.
Lamenta el to, la manera de fer les coses perquè no s’ha recollit res de la
intervenció a la Comissió Informativa del pressupost.
L’alcalde proposa sotmetre la proposta a votació.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria simple dels cinc vots a favor del
grup de CIU; quatre vots en contra del grup del PSC-PM i una abstenció del grup
d’ERC-AM.
La Sra. Pujol demana explicar el motiu de la seva abstenció: tot i que el seu grup
està d’acord amb el 95% del pressupost, hi ha alguna qüestió que no han pogut
consensuar i amb la que no poden estar d’acord. No vol dir quins són els punts de
desacord perquè queda dins del pacte de govern i s’ha de tractar de portes endins.
3. ACCEPTACIÓ AJUDES I NORMATIVA DEL PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA 2012
3.1. ACCEPTACIÓ AJUDES I NORMATIVA DEL PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS
DE CATALUNYA 2012: OBRES COMPLEMENTÀRIES DE LA PISCINA
MUNICIPAL
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació “Obres complementàries de la piscina municipal” al
Programa específic de dinamització i equilibri territorial;
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa específic de dinamització i equilibri
territorial per finançar l’obra “Obres complementàries de la piscina municipal”, i
la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Jordi Planadecursach i Mir
- Títol professional: arquitecte
- Tècnic col·laborador: Cristina Ramisa Puigdomènech
- Títol professional: Arquitecta Tècnica
3. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4. Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
34.622.02 del pressupost de l’exercici 2010, hi havia consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
L’alcalde explica que són obres ja executades pel fet que es va avançar l’execució
tot i que la dotació era pel 2012. La previsió és cobrar el 2013.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
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3.2. ACCEPTACIÓ AJUDES I NORMATIVA DEL PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS
DE CATALUNYA 2012: OBRA REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DEL
ROSER
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació “Reforma i adequació de la Plaça del Roser” al
Programa general.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa general per finançar l’obra
“Reforma i adequació de la Plaça del Roser”, i la normativa aprovada per
desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Director facultatiu de les obres: Miquel Flores i Salgado
Títol professional: arquitecte
Tècnic col·laborador: Cristina Ramisa Puigdomènech
Títol professional: Arquitecta Tècnica
3. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4. Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que l’Ajuntament es compromet a habilitar consignació suficient per atendre el
finançament d’aquesta actuació en l’anualitat corresponent.
L’alcalde explica que es va canviar per l’obra de la seu municipal (coberta i
envolvent). No obstant la coberta es farà per què hi convé molt, encara que per un
preu més ajustat.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
3.3. ACCEPTACIÓ AJUDES I NORMATIVA DEL PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS
DE CATALUNYA 2012: OBRA ABASTAMENT D’AIGUA EN ZONA ELEVADA
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació “Abastament d’aigua en zona elevada” al Programa
general.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa general per finançar l’obra
“Abastament d’aigua en zona elevada”, i la normativa aprovada per
desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Directora facultativa de les obres: Mireia Fèlix Castellanos
Títol professional: enginyera industrial
3. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4. Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que l’Ajuntament es compromet a habilitar consignació suficient per atendre el
finançament d’aquesta actuació en l’anualitat corresponent
L’alcalde explica que és una obra molt important per poder donar més pressió al
Roser.
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Es tracta d’una actuació que no es veurà però que és de molta importància.
S’ha lluitat per aconseguir més subvenció (253.000 €) perquè pel seu import de
360.000 € no s’hauria pogut executar amb la previsió inicial de 177.000 €.
Tenim fins a finals de 2013 per adjudicar les obres.
Es vol felicitar per la gestió feta en la planificació del PUOSC que desmenteix les
afirmacions de la oposició de que l’equip de govern no fa la seva feina.
La Sra. López diu que el seu grup hi donarà suport.
La seva queixa és que aquestes subvencions han de servir per fer la feina:
l’Ajuntament ha d’ajudar al finançament d’actuacions per tal d’ajudar la gent del
poble.
L’alcalde explica que el problema és el pagament de les subvencions.
Administració Local va aconseguir pagar a un any en l’anterior legislatura.
Ara el Decret Rajoy obliga a pagar les factures endarrerides per import de 250.000
€. Si no es fa s’ha de fer un Pla d’Ajustament que implicarà la obligació de cobrir el
100% del cost dels serveis.
Si no es vol entrar en aquest Pla haurem de pagar tot el que es deu a 1-1-2012.
En contra del que diu el PSC, per mantenir el teixit econòmic s’ha de pagar al dia.
La Sra. López diu que s’han de fer inversions amb càrrec a deutes.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
4. Adhesió i suport a la declaració institucional de l’Institut Català de les
Dones del 8 de març de 2012 com a Dia Internacional de la Dona 2012
Vista la declaració institucional de l’Institut Català de les Dones del 8 de març de
2012 com a Dia Internacional de la Dona 2012.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Adherir-nos la manifest i donar-hi suport en tots els seus termes
2. Comunicar-ho a l’Institut Català de les Dones per a la seva deguda constància
La Sra. Bardulet llegeix el manifest.
L’alcalde agraeix a l’associació de Dones la feina feta durant tot l’any. Ahir mateix
es va inaugurar la exposició de Dones del Segle XX. D’especial transcendència s’ha
de remarcar la tasca realitzada en la implantació de l’Hospital de Campdevànol.
Recorda que totes les dones estan convidades al sopar de l’Associació de Dones que
es farà demà a la Sala Diagonal.
La Sra. López agraeix la proposta i la lectura del manifest per part de la regidora de
Cultura.

Sotmesa la proposta a votació a ma alçada s’aprova per unanimitat
I com que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la
sessió al lloc, data .
El secretari,

El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms

