AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia i Urbanisme
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA NÚM. 4/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 10 de juny de 2015
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Jaume García i Anglada (indep.
ERC-AM)

A Campdevànol 10 de juny de 2015

Inici: 20:05
Acabament: 20:35
Acabament: 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)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCLa reunió té per objecte la celebració
PM)
de la sessió convocada en legal forma,
Roser Capdevila Caballero (PSCprimera convocatòria.
PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Adrià Vila Galán (PSC-PM)
Absent amb justificació
Adrià Vila Galán (PSC-PM)

Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de
presa de possessió de data 28 de gener de 2015 i l’acord de nomenament de la
Direcció General d’administració local de data 24 de febrer de 2015
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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Acta del ple de data 27.4.2015
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde declara oberta la sessió i seguidament es tracten successivament els
punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació actes sessions anteriors
Celebrades les eleccions municipals el proppassat 24 de maig de 2015 i d’acord amb
l’article 37 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, que estableix que
les corporacions municipals es constituiran en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions , resultant aquest és el proper 13.6.2015
En compliment de l’article 36 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals que
estableix que el tercer dia anterior al senyalat per la legislació electoral per la sessió
constitutiva dels ajuntament, els regidors cessants, tant del Ple com de la Junta de
Govern local es reuniran en sessió convocada amb l’única finalitat d’aprovar l’acta de
la darrera sessió celebrada .
Es proposa l’aprovació de l’acta núm.3 de la sessió de Ple extraordinària de data
27.4.2015
La proposta s’aprova per unanimitat
Intervencions : La senyora Núria López sol·licita consti en l’acta de data
27.4.2015 que ella es va incorporar a la sessió un cop s’havia fet el sorteig inicial.
Intervencions
La regidora la senyora Marta Bardulet: Exposa el seu agraïment a totes les
persones que l’han recolzat i de els que ah après aquests anys. Que la seva
retirada és fruit de la seva impossibilitat de compatibilitzar la seva tasca coma
regidora i la seva vida laboral , però que en fa un balanç positiu d’haver format
part de l’ajuntament.
La regidora la senyora Núria López: exposa que s’acaba una legislatura dura,
per el canvi que va representar estar a govern i després a la oposició i per la
valuosa pèrdua del company i amic el regidor Joan Ribera. Que l’experiència
personal que ha representat per a tots la seva pèrdua, ens ha motivat a un canvi
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en el nostre tarannà com a regidors que ha permès tenir un clima més serè i
conciliador. Un tarannà que ell ens va mostrar i que cal continuar.
El regidor el senyor Lluís López. S’expressa en el mateix sentit i vol fer esment
al senyor Gerard Soler amb el seu caràcter decidit i tossut, però al que vol
agrair la seva feina .
El regidor el senyor J Garcia , agraeix la feina feta , ha estat una legislatura que
ha permès tirar endavant molts projectes . Dir que per tots al pèrdua del
Regidor Joan Ribera ha estat dura , però que el poble i les institucions li
atorgarem l’homenatge dissabte que mereix. Ha estat un plaer seguir la seva
feina des de la regidoria que he encapçalat. En aquest nova etapa que s’inicia
dissabte dir que espero continuar amb el tarannà dels darrers sis mesos , tirant i
defensant els projectes que el grup municipal al que represento ha defensat, amb
il·lusió, respecte i voluntat de sumar.
El regidor el senyor Gerard Soler , agrair a tots la feina feta, reconeix ser
tossut, però dir que he après més del que segurament ha aportat. Espero i desitjo
que el consistori continuï amb el to d’avui , podent dir tot el que un pensa però
des de el respecte i que ens permeti tot i les nostres diferència poder fer una
cervesa plegats, tal i com els proposo avui.
La regidora la senyora Dolors Costa: Agrair que els darrers mesos hem estat
capaços d’entendre’ns sense cridar i que cal continuar així. Dir que aquest any
em tocarà presidir la mesa d’edat tal i com va fer en el seu dia el regidor Joan
Ribera, del que tots en tenim un record especial i que de ben segur recordarem
especialment dissabte.
La regidora la senyora Maria Mercè Guitart, diu que no negarà que ha estat
dur per una persona amb un tarannà tranquil com el seu viure la situació de
crispació existent en aquest consistori. Remarca que el va iniciar aquest repte
instada per el senyor Joan Ribera, i que la seva valoració de l’experiència ha
estat positiva i agraeix a tots els regidors el suport i el canvi que s’ha produït en
el consistori aquest darrers mesos.
El regidor el senyor Joaquim Serrador explica que al llarg de tres legislatures
que ha estat en aquest consistori podria explicar moltes històries, de les que he
conegut i he après molt de diverses persones , algunes positives i altres
negatives, però que un cal que aprengui de tot i que el seu balança ha estat
positiu. Insta als nous regidors que prenguin decisions, que no dubtin, que dels
errors també s’aprèn, però cal decidir per avançar i aprendre.
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La regidora la senyora Maria Capdevila explica que aquesta alçada ja s’ha dit
gairebé tot perla resta dels regidors, no obstant vol afegir que s’ha trobat una
mica com la regidora Mercè Guitart, i que també vol agrair als companys els
suport rebut i el canvi en positiu que tots han iniciat al final de la legislatura .
Que encoratja a tots els vilatans a treballar per el seu poble com a regidor en
algun moment de la seva vida, perquè ha estat en molts aspectes una
experiència positiva. Accepta la invitació del regidor a fer una tassa tots plegats
i desitja que continuïn amb aquesta actitud que segur beneficiarà a tot el poble.
L’alcalde agraeix els regidors i regidores la seva assistència al darrer Ple de la
legislatura per aprovar les actes.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 20:35 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
La secretaria,

Vist i plau
L’alcalde,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms

