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

ACTA 16/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 06.7.2016

Assistents

Inici: 18.00 h.
Fi: 20.00 h.

Presidència:
Membres:

Joan Manso i Bosoms
Amb veu i vot
Sergi Corbatera Jorge
Dolors Costa Martínez

Convidats:

Amb veu i sense vot
Maria Sau Tubau
Gerard Fossas Noguera
Jordi Tubau Mitjavila

Absents

Maria del Mar Casals Serras
Blanca Sánchez González

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
l’objecte de celebrar la sessió, en primera
convocatòria, sota la Presidència de
d’alcalde Sr. Joan Manso i Bosoms i en
virtut i l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull Fragoso.
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia
1. Règim Interior i Territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 30.6.2016 acta núm. 15/2016
2. Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
3. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016, segons àrees
O/2016/11
P/2016/ 11
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
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4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:

1. Règim Interior i Territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 30.6.2016, acta núm. 15/2016
S’aprova per unanimitat.
2. Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
3. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016, segons àrees
O/2016/11
P/2016/ 11
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
4. Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
4.1. Petició aplicació de la tarifa “Veïns de Campdevànol” en l’abonament de temporada
de la piscina municipal
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En relació a la petició formulada pel Sr. Joan F. Murillo, NRE 1356 de 6/07/2016, sol·licitant que
en l’abonament de temporada de la piscina municipal s’apliqui la tarifa reduïda de “Veïns de
Campdevànol” a la nena que la seva família té en acollida durant l’estiu.
Atès que l’Annex núm. 6 Preus públics per ús de la piscina municipal de la Reglamentació dels preus
públics municipals de l’ajuntament de Campdevànol, modificada per acord de Ple de data 26 de
novembre de 2015, estableix que la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” s’aplicarà
únicament a les persones empadronades al municipi, sense contemplar cap tipus d’excepció.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.

Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. Joan F. Murillo d’aplicar la tarifa de “Veïns de
Campdevànol” en l’abonament de temporada de la piscina municipal corresponent a la
nena que la seva família té en acollida durant l’estiu, atès que no compleix la condició
d’empadronada al municipi.

2.

Notificar aquest acord a l’interessat.
4.2. Sol·licitud d’autorització obertura de la piscina municipal fora de l’horari habitual

La Sra. Ginebra Flores González, NRE 1357 de 6/07/2016, actual adjudicatària del servei de bar
de la piscina municipal de Campdevànol, ha sol·licitat autorització per a obrir les instal·lacions
fora de l’horari habitual, des de les 19.00 hores del dia 22 de juliol fins a les 2.00 hores del 23 de
juliol de 2016, amb música i ús de la piscina.
La Junta de govern local , per unanimitat, acorda:
1.

Autoritzar a l’actual adjudicatària del servei de bar de la piscina municipal de
Campdevànol per a fer ús de les instal·lacions de la piscina municipal fora de l’horari
habitual, des de les 19.00 hores del dia 22 de juliol fins a les 02.00 hores del 23 de juliol de
2016, amb música i ús de la zona de bany, amb les condicions següents:
 Caldrà acreditar la contractació del servei de socorristes per a les hores sol·licitades.
 No es podran introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la
zona de platja i al solàrium, de conformitat al que estableix a l’Annex I. Normes de
règim intern per a les piscines d’ús públic, del Reglament regulador de l’ús de les
instal·lacions esportives de l’ajuntament de Campdevànol.
 Les instal·lacions hauran de quedar en les condicions òptimes per al seu ús immediat en
l’horari normal d’obertura de la piscina.

2.

Notificar aquest acord a la interessada.

5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
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7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
L’alcalde dóna compte dels temes següents:
 Estat de confecció del Butlletí Municipal.
 El Sr. Pablo Fernández Fernández, propietari de la plaça de Secretari Interventor de
l’Ajuntament de Campdevànol, ha manifestat la voluntat de finalitzar, amb efectes 12 de
juliol de 2016, la comissió de serveis atorgada al municipi de Vallirana per a prestar el
servei a un altre municipi.
 Planificació del Ple ordinari del 28 de juliol de 2016.
 Informació sobre el funcionament de les Brigades joves.
 Visita el dia 5 de juliol del Jurat e les Viles Florides.
 Proposta de bibliopiscina.
 Contractació d’inflables per la piscina pel dia 22 de juliol de 2016.
 S’ha convocat reunió amb els veïns del carrer Cerdanya per les discussions suscitades pel
pintat de la línia groga que prohibeix l’estacionament de vehicles davant els habitatges i
que facilita l’accés i sortida dels vehicles dels locals de garatges del mateix carrer.
 Es convocarà reunió amb els veïns del carrer Indústria i carrer Puigmal, amb l’assistència de
l’enginyer municipal, pel tema de les molèsties per sorolls i vibracions provocades per la
nova premsa de la indústria Comforsa.
 Estat de les obres de restauració del Molí.
 Formalització d’un pacte per la indústria entre els ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses i Campdevànol per a donar suport al sector empresarial.
 Durant aquesta setmana la brigada de serveis de l’Ajuntament de Ripoll han portat a terme
treballs de pintat de senyalització viària al centre del municipi, mitjançant conveni de
col·laboració entre els dos municipis.
 Repàs a les noves activitat econòmiques que s’han implantat al municipi.

8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
 El Sr. Sergi Corbatera informa de la proposta que ha rebut per a la redacció d’un pla
estratègic per al forment del turisme a partir de la creació de centres de visita. S’haurà
d’esperar al proper mes d gener atès que en l’exercici actual no existeix dotació
pressupostària per a fer front a la contractació.
 La Sra. Maria Sau informa de la possibilitat de contractar amb la Creu Roja un curs
d’assistència sanitària de 50 hores, amb un preu de 170 € per alumne, pels vigilants
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municipals. El curs, que es realitza en horari de dissabtes, es podria impartir a partir del
mes d’octubre, una vegada finalitzada la temporada d’estiu i els torns de vacances. També
es planteja la possibilitat de contractar una xerrada de socorrisme oberta a tothom.
 El Sr. Gerard Fossas repassa les noves activitats previstes per a la Festa Major 2016.
10. Varis, precs i preguntes
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.

La secretària accidental

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull Fragoso

Joan Manso i Bosoms

