AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Acta de Ple
Sessió extraordinària i urgent
Núm. 3/2018
De 5 de juny de 2018
Inici: 15:10
Acabament: 15:30
Assistència President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas Riu (IdC-AM)
Assistents:
Sr. Ramon Cutrina Planella (IdC-AM) Sr.
Simon Rovira i Puig (IdC-AM)
Sr. Joan Cabanas i Mauri (IdC-AM)
Absències: Sr. Josep Dordas i Vila
(Que al Cel Sia )

A la seu de l’Ajuntament, es reuneix el Ple de la
corporació a l’objecte de celebrar la sessió ordinària,
primera convocatòria, sota la presidència del seu titular
i l’assistència dels regidors relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
de l’Ajuntament comissionat pel Servei d'Assistència a
Municipis del XALOC (Diputació de Girona).

També assisteixen:
La Sra. Dolors Ruiz Teixidor, secretària accidental permanent a la corporació.
La Sra. Elia Carreira Ruiz, administrativa de l’Ajuntament
El Sr. Lluís Rodríguez Sala, treballador d’oficis de l’Ajuntament
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c)
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió convocada en legal forma per tractar el
punt inclòs al següent:
Ordre del dia:
Únic. Condol i minut de silenci pel traspàs del regidor Sr. Josep Dordas Vila
Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i agraeix l’assistència dels regidors, treballadors de
l’Ajuntament i públic assistent.
L’alcalde explica que el motiu d’aquesta sessió urgent rendir homenatge al regidor en actiu Sr.
Josep Dordas Vila, que va traspassar ahir dia 4 de juny.
En Josep, conegut familiarment com “en Villego”, de can Villego, ha sigut una figura important
per l’Ajuntament i pel poble del Baell i de Campelles.
Ha mort en l’exercici del seu càrrec representatiu per la qual cosa volem reconèixer la seva
dedicació i la feina feta.
Actualment formava part del grup de la oposició. Aquesta és la base de la democràcia.
No volem negar que al llarg del temps han hagut diferències d’opinions de la mateixa manera que
han hagut coincidències amb l’equip de govern. Però en conjunt ha sigut una relació amb sintonia
i amb molt de respecte per les dues parts.
El que ara importa és que ens ha deixar de manera sobtada i volem rendir-li homenatge.
Són moltes les coses que ha fet pel Baell i per Campelles durant els molts anys de dedicació a
l’Ajuntament. És sabut que les persones passen i les seves obres queden. Les seves obres diuen
molt d’en Josep Villego.
Plaça Ajuntament,2 - 17534 Campelles - Tel. i fax 972 727 273 . www.campelles.cat – ajuntament@campelles.cat
NIF P-1704100-E

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

Aquest és un moment trist en l’àmbit personal i oficialment per l’Ajuntament, perquè ens ha deixat
un regidor en exercici del càrrec, la qual cosa no havia passat mai a Campelles.
L’Ajuntament vol manifestar de manera unànime el nostre més sentit pesar i condol, i traslladarho a la seva família, tan de l’alcalde i regidors en representació de tot el poble de Campelles, com
dels treballadors municipals.
Vol remarcar que el Baell ha tingut amb la personal d’en Josep Dordas un gran defensor que
incansablement reclamava legítimament millores, no pas per ell mateix sinó pel conjunt dels seus
veïns.
També fer esment que el Bosc era la seva vida. Els seus coneixements del territori eren profunds
i abastaven tot el terme municipal de manera molt precisa. La qual cosa ens ajudava sobremanera
a l’hora de prendre decisions municipals.
Descansi em Pau i que al Cel Sia.
Seguidament els assistents guarden un minut de silenci en record del regidor Josep Dordas Vila,
en Josep Villego.
L’alcalde recorda als assistentes que a les 16:00 hi ha l’enterrament a l’ermita del Baell on ens
trobarem tots els que vulguin assistir.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu vistiplau.

data

Vist i Plau,
Document amb signatura electrònica

Plaça Ajuntament,2 - 17534 Campelles - Tel. i fax 972 727 273 . www.campelles.cat – ajuntament@campelles.cat
NIF P-1704100-E

dalt

