ACTA NÚM. 8/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011
Assistents

Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

Campdevànol a les 12 hores del dia 11 de
juny de 2011, en compliment d’allò que
disposen els articles 195 i 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i l’article 37 del
Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, i a l’efecte de procedir a
celebrar
la
constitució
del
nou
Ajuntament de Campdevànol atesos els
resultats de les Eleccions Municipals
celebrades el dia 22 de maig de 2011,
per a la renovació de la totalitat dels
membres de les Corporacions Locals, es
reuneixen els/les Srs./es. Regidors/es
Electes que consten al marge, assistits
pel secretari interventor Sr. Josep Ruiz i
Muñoz que dóna fe de l’acte.

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Una vegada declarada oberta la Sessió, el secretari de la Corporació en compliment
de 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, el secretari
crida a cada regidor electe, que ha acreditat la personalitat a Secretaria prèviament
a aquest acte, a fi que prengui possessió del seu escó.
La Mesa d’Edat queda constituïda. Està integrada pel senyor Joan Rivera López,
regidor electe de major edat, que la presideix, pel senyor Joan Manso Bosoms,
regidor electe de menor edat, com a vocal, i el secretari de la corporació que
exerceix de secretari de la Mesa.
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la Mesa d’Edat i després de prendre les mesures precises d’acord amb
allò que disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es dona compte de que Secretaria i Intervenció han posat a disposició
dels Regidors Electes la documentació referent als justificants de les existències en
metàllic 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.
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El secretari 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. El president de la Mesa d’Edat convida els
regidors electes a que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense que per part d’ells hi
hagi cap manifestació.
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, es procedeix 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 prestar jurament o promesa.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
D’acord a l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, sobre la presa de possessió dels Regidors Electes, es criden els
regidors electes, a l’efecte de prestar jurament o promesa.
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques:
«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».
El secretari de la Corporació nomena a cadascun dels Regidors electes. Cadascun
llegeix la fórmula personalment i es manifesten de la manera següent:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Montserrat Portabella Darnés (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSC-PM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
PROMET
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, el president de la Mesa declara
constituït l’Ajuntament de Campdevànol després de les eleccions municipals
celebrades el dia 22 de maig de 2011.
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El públic assistent a l’acte aplaudeix la constitució del nou consistori.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ALCALDESSA
Seguidament, en compliment de l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General es procedeix a l’elecció de l’alcalde/alcaldessa de
la Corporació.
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia
El president de la Mesa d’Edat pregunta els regidors que encapçalen les llistes si
mantenen la seva candidatura a alcalde/alcaldessa o la retiren, manifestant-se en
el sentit següent:
- Joan Manso Bosoms, de CiU, la manté
- Núria López Rodríguez, del PSC-PM, la manté
- Helga Pujol Pons d’ERC-AM, la retira
Seguidament, es proclamen candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament els següents:
- Joan Manso Bosoms, de CiU
- Núria López Rodríguez, del PSC-PM
b) Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació de candidats, el president de la Mesa convida els
regidors electes a elegir el sistema de votació (article 101 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) per elegir
l’alcalde/alcaldessa.
És elegit el sistema de votació ordinària a ma alçada.
El president de la Mesa pregunta, en primer lloc, vots a favor del candidat Sr. Joan
Manso Bosoms, del grup Convergència i Unió, qui obté un total de SIS (6) vots, cinc
dels regidors del grup de CiU i un de la regidora d’ERC-AM.
A continuació, el president pregunta, vots a favor de la candidata Sra. Núria López
Rodríguez, del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal, qui obté un
total de CINC (5) vots, dels regidors del grup PSC-PM.
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, el president de la Mesa d’Edat proclama
alcalde-president de la Corporació al Sr. Joan Manso Bosoms cap de llista del grup
de Convergència i Unió.
Tots els assistents a la Sala de Plens aplaudeixen la proclama.
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PRESA DE POSSESSIÓ
De conformitat a l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el secretari llegeix al
senyor Joan Manso i Bosoms la fórmula d’acatament a la Constitució i l’Estatut,
següent:
«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: “Si ho prometo”.
Realitzat el jurament, el Sr. Joan Manso Bosoms ocupa la Presidència del Ple i es
dissol la Mesa d’Edat.
A continuació l’alcalde cedeix el torn de paraula als representants de les diferents
forces amb representació en la Corporació Municipal per ordre de menys a més
representació.
En primer lloc parla la representant d’ERC-AM Sra. Helga Pujol:
“...”
En primer lloc, felicito al Sr. Manso, per haver estat envestit Alcalde d´aquest
poble.
Des de Esquerra i jo personalment, esperem que sigui l´Alcalde de tothom i així ho
demostri.
Li aconsello que escolti a tothom i que decideixi aplicant la màxima justícia i seguint
sempre el mateix criteri.
Treballi amb la màxima humilitat, respecte, educació, que són valors que ens fan
ser persona i mai s’han de perdre.
No permeti que els plens es converteixin en una guerrilla, i no accepti en cap
moment atacs personals a cap regidor o persona que hi assisteixi.
Crec que parlant la gent s’entén, que es pot escoltar i valorar sense perdre les
formes, que tots 11 podem treballar pel poble.
Si entre tots ho complim, els vilatans ho agrairan.
Hem de continuar fent créixer el poble i aconseguir els màxims recursos econòmics
per superar la crisi existent.
En segon lloc, referent a la meva renúncia a presentar-me com Alcaldessa, aquesta
és evident. No creiem des de Esquerra que la representació que se’ns ha donat a
les urnes a través del poble, possibiliti fer aquest pas.
Finalment, explicar el perquè li hem donat el nostre vot.
El motiu més clar és que tota la candidatura d´Esquerra, després d´haver escoltat
a la resta de partits, hem cregut oportú, donar-li un vot de confiança i així
respectar el resultat i voluntat del poble, que es va manifestar clarament a favor de
CiU. el passat dia 22 de maig en les eleccions municipals.
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Acabo desitjant sort per a vostè i el seu equip, i alhora també al P.S.C. i a mi
mateixa com a representant d’Esquerra.
Hem d’estar compromesos amb el poble, amb els vilatans, ja que el seu benestar
són l’únic objectiu en la nostra gestió.
“…”
En segon lloc parla la representant del PSC-PM Sra. Núria López i Rodríguez:
Sr. Alcalde, regidors i regidores, a tots i a totes els i les presents, molt bon dia.
En primer lloc i per cortesia, ens correspon felicitar al Sr. Joan Manso Bosoms pel
seu nomenament com a Alcalde del nostre Ajuntament. I ho faig en nom dels 5
regidors que configurarem el grup municipal socialista de Campdevànol, les
persones que han format part de la candidatura que he tingut l’honor i el privilegi
d’encapçalar en els darrers comicis municipals i dels 650 electors que ens han fet
confiança i als quals estem enormement agraïts.
Ara bé, com a regidora d’aquest consistori que tant bé conec, parlo en nom de tota
la població un cop he promès el càrrec que avui ostento, doncs els regidors i
regidores, al igual que els alcaldes, un cop constituït el nou Ajuntament, la Casa de
la Vila, representem per igual a la població. Doncs, tots som representants del
poble i de cada una de les persones que esperen de nosaltres una actitud i aptitud
recta, honesta i pulcre en la defensa dels interessos generals de la població.
Com poden comprovar tots plegats, les formes i les actituds que ens acompanyen
en el dia d’avui, disten de les demostrades per altres ara fa quatre anys i aquesta
línia és la que seguirem.
Educació i respecte, rigor i sensatesa, una forma de fer marcada durant el nostre
treball des de l’equip de govern. Un treball esplèndid, que ha suposat un avenç
inqüestionable per a la nostra gent i per al nostre poble, per Campdevànol i que
requerirà un treball constant en la mateixa línia per no fer ni un pas enrere.
No estem dient que s’hagin de fer exactament les mateixes coses que nosaltres
faríem, sinó que és necessari per al bé comú, que les decisions i empreses que el
nou equip de govern inici responguin al rigor i al respecte i que s’aprofundeixi en
cadascun dels temes; doncs gran error seria prendre decisions en base a motius
personals, rancúnies i favoritismes, en lloc de prendre les decisions en base a
criteris d’objectivitat, eficàcia i eficiència com fins ara.
I sabem bé de què parlem, en primer lloc perquè l’experiència ens avala i, en
segon lloc, pels resultats obtinguts, doncs sense rigor i dedicació, actualment no
viuríem un traspàs de poder d’un Ajuntament amb el números en positiu i un gran
dinamisme i complicitat en vers la societat civil de la població.
Per tant, des de l’àmbit de representació que ocuparem en aquest consistori i que
suposa una àmplia representació de la població de Campdevànol, treballarem al
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servei dels nostres veïns i veïnes i estarem atents a la correcta gestió dels serveis
del municipi, no sols amb un esperit crític, sinó una actitud positiva i propositiva,
vetllant pel respecte dels interessos generals d’una població que requereix dels
seus representants la màxima educació, respecte i implicació.
“…”
En tercer lloc parla la representat del grup de CiU, Sra. Montserrat Portabella:
“…”
Bon dia a tots,
En primer lloc, des de CIU, volem donar la benvinguda a tots els nous regidors i
felicitar-nos a tots per la nova etapa que comencem. Agraïm, també, a tots els que
ens acompanyeu avui, aquí a la sala i fora d’ella, la vostra assistència, confiança i
suport.
Des de CIU, treballarem, igual que hem fet fins ara a l’oposició, però ara des de
l’equip de govern, per Campdevànol. Perquè, pel nostre grup, i ja ho deia el nostre
lema de campanya, només tenim una prioritat “Primer Campdevànol”.
Treballarem amb ganes, convicció i fermesa, només amb un únic objectiu, per fer
un Campdevànol millor. Deixant de banda els interessos personals i mirant només
pel nostre poble.
Per acabar, dir-vos que estem a la vostra disposició, que estem oberts a tots i a
tothom i que esperem ens feu arribar les vostres peticions, idees, suggerències i
demandes.
Moltes gràcies i bon dia.
“…”
En darrer lloc, l’alcalde pren la paraula i dirigeix unes paraules d’agraïment, als
senyors Regidors:
“…”
Excma. Corporació Municipal
Autoritats,
Ciutadans de Campdevànol
Senyores i senyors,
Acabem de constituir el nou consistori sorgit després de les eleccions municipals del
passat 22 de maig. Vull que les meves primeres com a alcalde de Campdevànol
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
centrarà la nostra obra de govern d'es d'avui al front del consistori.
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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 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.
Per tant aquest acte de constitució del nou Ajuntament, ve revestit d'un gran
significat que exigeix una reflexió i algun compromís. En un moment en que tothom
parla de distanciament de la gent envers la política, en un moment en que l'índex
de participació a les eleccions és en termes generals, preocupantment baix, hem de
fer tot el possible per fer-nos mereixedors de la confiança dipositada, sense defugir
les nostres obligacions, no podem fallar als nostres conciutadans. A tots nosaltres
els onze regidors, se'ns ha donat el mandat popular de fer de Campdevànol una
població amb més qualitat de vida, una població més agradable i solidària, una vila
amb un futur sòlid i esperançador.
Per això mai m'he cansat d'afirmar i avui ho reitero que hem de fer possible el
consens i el diàleg, hem de canviar radicalment la manera de fer i de ser d'aquest
consistori. Cal ara més que mai que parlem menys i escoltem més, que obrim les
portes de bat a bat d'aquest Ajuntament als ciutadans i el més important que
consensuem amb ells els grans temes de poble. La proximitat, l'amabilitat,
l'honestedat, la humilitat i la vocació de servei són i seran els eixos que guiaran la
nostra obra de govern. Ens correspon ser sempre els últims mai els primers.
Ens cal però també compromís, compromís envers els nostres conciutadans per
posar sempre i per sobre de qualsevol interès, ja sigui personal o partidista,
l'interès general de Campdevànol. Aquest és el principal repte que té el nostre
Ajuntament els propers quatre anys, passar pàgina del passat, un passat complicat
que ens ha portat a ocupar, sovint merescudament, pàgines i pàgines de diaris.
Regidores, regidors, l'època en la què alguns van veure en l'Ajuntament una
manera de donar resposta als seus problemes o desitjos personals de tota mena,
s'ha acabat. Aquest és el principal compromís que se'm demana, que se'ns demana
avui i cada dia del mandat que ara inaugurem i no podem errar, no podem
desmerèixer el suport de la gent de Campdevànol, dels ciutadans que han confiat
amb nosaltres, que han volgut un canvi. Podem prendre decisions més o menys
encertades, fins i tot equivocades, però no podem oblidar mai el nostre deure de
ser els darrers, els últims, servidors sempre lleials a l'interès públic de
Campdevànol. No en tinguin cap dubte no em cansaré de perseguir aquells que
vulguin impulsar un altra tarannà que no sigui aquest.
En segon lloc, voldria dir que assumeixo el càrrec d'alcalde de Campdevànol des de
la més profunda emoció i amb gran responsabilitat:
•

L'emoció de representar el meu poble, el poble en el que he nascut, crescut,
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viscut, i pel que sempre he treballat.
•
L'emoció d'haver rebut la confiança inestimable de 777 campdevanolencs,
perquè el projecte de la nostra formació Convergència i Unió, pogués encapçalar,
després de tants anys, aquest consistori.
•
L'emoció de prendre, avui, el relleu i el testimoni familiar del meu besavi,
Isidre Puigcorbé, que fa 82 anys i a les portes de la guerra civil era proclamat
Alcalde de la veïna vila de Viladonja, incorporada l'any 1974, a les Llosses.
•
L'emoció de ser investit l'onzè alcalde de la història democràtica de
Campdevànol, càrrec que han ocupat durant aquests anys persones respectades i
respectables, algunes de les quals ja no ens acompanyen, però que sempre
portarem en el record.
•
I el més important, sens dubte, l'emoció de ser dipositari de l'esforç i la
illusió de moltes persones que durant aquests quatre anys han treballat, cregut i
confiat, no sense sovint patir, que tard o d'hora arribaria aquest moment, i que el
temps i la història acabaria posant tothom al lloc que es mereix i li correspon.
Des de l'emoció d'aquest moment, agraeixo sentidament a tota la gent que amb el
seu vot, varen dipositar la confiança en la formació política que avui represento,
que tinguin la seguretat, que faré tot el possible per no defraudar-los. I als
ciutadans de Campdevànol que no ens varen votar, que sàpiguen que el nou govern
municipal treballarà per merèixer també algun dia la seva confiança.
A tots ells, a la gent de Campdevànol, li reitero la meva profunda convicció, que per
sobre de tot un alcalde ha de ser responsable i servicial. Per tant tinguin la plena
seguretat que exerciré l'alcaldia sota els principis de la responsabilitat, prenent les
decisions que convenen, encara que no siguin populars, la generositat, no
escatimant esforços personals en la gestió del bé comú, encara que vagi en
perjudici propi, i el bon fer, posant tota la meva capacitat i l'empenta en dirigir
aquesta administració municipal des de l'honradesa, el rigor i l'eficàcia.
En tercer lloc, vull refermar el meu compromís i el dels regidors que conformaran el
nou govern de Campdevànol amb els aspectes programàtics dels que férem
bandera durant la campanya electoral. L'historiador grec Tucídies, reconegut com el
primer teòric de la política, afirmava que “Les ciutats i els pobles no les fan les
muralles ni els vaixells, sinó les persones que hi viuen”. Campdevànol, són els
campdevanolencs i les campdevanolenques. Res tindria sentit en aquest
ajuntament sense tots vostès, els seus problemes, les seves angoixes, les seves
illusions i els seus projectes. És per això que el nostre primer compromís és amb
vostès, ciutadans de Campdevànol. Des d'avui farem de la proximitat, del dia a dia
un valor. Donarem resposta als seus problemes i procurarem per sobre de tot, que
l'Ajuntament mai es converteixi en una càrrega, en un obstacle, sinó tot el contrari
amb una font de solucions. Aturint-me quan vulguin, parlin amb els nostres
regidors, com diríem en aquesta terra, no quedin estem a la seva total disposició.
Els podrà agradar més o menys les decisions que es prenguin , però és
imprescindible que des d'avui trobin en aquest Ajuntament el suport necessari per
mirar endavant amb optimisme, i més en els moments que estem vivint.
Em correspon regidors, presidir aquest ajuntament, sens dubte en el moment més
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complicat des del restabliment de la democràcia en aquest país, l'any 1978,
immersos en una crisi econòmica angoixant que amenaça en perllongar-se, és per
això que els demano que no escatimin cap esforç en facilitar a empresaris,
comerciants i autònoms el seu dia a dia. Els que aixequen cada dia de la persiana
ens ajuden a mantenir el nostre bé més preuat com a poble, l'essència de
l'existència com a comunitat, el nostre teixit econòmic. Si deixem que la nostra
economia continuï esmorteint-se, no només no arribarem a final de mes, sinó que a
més perdrem part de la nostra identitat. Des d'avui aquell que tingui iniciativa, que
vegi en Campdevànol un opció de futur, ha de trobar en aquest Ajuntament
l'empenta per no defallir.
Però no només això, ens correspon també sanejar els comptes d'aquest Ajuntament
i ser extraordinàriament curosos amb la despesa, no oblidin que al fi i al cap que el
patrimoni econòmic que ens pertoca administrar pertany a tots i cadascun dels
ciutadans d'aquest poble sense excepció. Vaig afirmar en campanya que no en
tremolaria la mà per reduir despeses absolutament innecessàries, amb l'objectiu
primordial d'evitar haver d'augmentar més la pressió fiscal que ja suporten
campdevanolencs i campdevanolenques. Aquest compromís que avui reitero, és i
serà també un eix principal en la nostra acció de govern.
Molts més podrien ser de fet els aspectes a destacar del que serà se'ns dubte el
nou programa de govern, per evitar allargar-me excessivament, em permetran que
tanqui aquest bloc fent referència a tres grans projectes: la nova escola, la millora
del nucli original a través de la Llei de Barris i la millora de les installacions
esportives. El nostre futur com a poble passa també per la formació, i en la
construcció de l'anhelada escola serem belligerants i incisius amb el Departament,
confiem poder estrenar el centre durant el curs 2014-2015, però al fi i al cap això
no depèn només de nosaltres, ara bé en el que si que depèn de nosaltres, serem
ben curosos. Des d'avui la informació transparent i la veritat seran els pilars de la
política de la regidoria d'ensenyament.
Desenvoluparem la nova de Llei de Barris, amb consens amb els veïns i botiguers
afectats, conscients de que no podem hipotecar el futur del centre del nostre poble
i que cal ara més que mai que aprofitem aquesta oportunitat per donar-li un nou i
merescut impuls.
Tenim la convicció que ara ha arribat l'hora dels petits detalls, de les petites
millores del dia a dia que ens ajuden a canviar la imatge del poble, l'hora dels
barris i del seu manteniment constant, l'hora de la comoditat. Farem molt ja
aquesta legislatura si aconseguim avançar en els petits detalls, que suposaran
sense cap mena de dubte una millora abismar. Impulsarem també alguns projectes
importants, segurament pocs arran de la situació econòmica que heretem, però que
ens han de permetre anar mantenint els equipaments dels que ja disposa
l'Ajuntament de Campdevànol, entre ells lògicament les installacions esportives.
En quart i últim lloc i abans d'acabar vull fer arribar el meu agraïment,
reconeixement i estima a molta gent:
•
En primer lloc, a la regidora Helga Pujol i Pons, i a la secció local d'ERC a
Campdevànol per facilitar avui la meva investidura. Segur que junts arribarem a
conformar un gran equip de treball, amb opinions i punt de vista potser en
determinants moments diferents però amb un objectiu comú treballar amb illusió
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per Campdevànol. No tinc cap dubte, que els ciutadans reconeixen i reconeixeran
en un futur aquest compromís amb Campdevànol i el gest, que els vull agrair de tot
cor, de permetre, ara sí, que la formació més votada assoleixi l'alcaldia.
•
Als regidors membres del govern sortint, gràcies per les hores dedicades,
per l'esforç que han demostrat durant aquests anys al servei de Campdevànol, i pel
que no en dubto serà un traspàs de poder exemplar.
•
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, exerceixin-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 d'oposició els darrers
quatre anys, plegada de moments complicats, situacions injustes, però que tot i
això, han treballat inestimablement i amb sentit d'equip, sense estalviar cap esforç,
per fer possible aquesta investidura. Marxen, no en dubtin, amb la confiança i
l'estima de centenars de campdevanolencs, que els hi han reconegut, que ens han
reconegut la feina constant per la defensa dels drets dels ciutadans d'aquest poble.
•
Als nous regidors que m'acompanyaran en el Govern. He pogut comprovar
en aquest temps preelectoral i de campanya, la seva illusió 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 illusió 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.
•
A la gent de la federació 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 em proposessin com a candidat, 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 de la federació a Campdevànol, el mèrit d'arribar a l'alcaldia per primera
vegada des del primer dia de la legislatura després de més 30 anys de democràcia,
el mèrit de poder continuar el molt bon camí iniciat fa més de cinc anys per
l'alcalde Joaquim Serrador.
•
Als funcionaris i personal de l'Ajuntament, que cada dia donen mostres de
servei públic i a la gent de les associacions i les entitats que treballen
incansablement, governi qui governi, per Campdevànol.
•
A moltíssims ciutadans anònims que durant aquests dies, no han dubtat a
aturar-nos, a aturar-me per animar-me, felicitar-me o donar-me la seva opinió. A
tots gràcies pel suport moral.
•
A cadascú de vostès, per l'interès ciutadà que demostren assistint avui a
aquest acte.
•
I no cal dir a tota la meva família, començant pels meus pares, i amics que
amb gran paciència, sempre han estat al meu costat i m'han donat suport constant
i inequívoc durant aquests anys.
I és davant vostre ciutadans de Campdevànol, orgull d'aquest poble, que rendeixo
homenatge, prenent possessió de l'alcaldia, als nostres avantpassats que varen
lluitar per fer avançar Campdevànol i aquest país amb convicció i fermesa,
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començant pels meus familiars que avui ja no hi són, però que em varen impregnar
durant anys dia a dia dels valors del servei públic i reitero i prometo el meu
compromís i el del futur govern de treballar des de l'honradesa i la humilitat
incansablement perquè Campdevànol sigui el poble patrimonial, atractiu, solidari,
benestant, referència per a tot un país, que sempre hem somiat i desitjat.
Moltes gràcies !
Visca Campdevànol i visca Catalunya !
“…”
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcalde aixeca la sessió quan són les
12:34 hores, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcalde president.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso Bosoms
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