ACTA 18/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNY DE 2014

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra

Inici: 19:00
Fi: 20:00

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 l’alcalde i l’assistència
dels regidors què es relacionen al
marge.
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012.
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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. ACORD EN RELACIÓ AL MANTENIMENT DEL TANCAMENT DEL CAMÍ
D’ESTIULA I LA CONSULTA A LA COMISSIÓ D’ACCÉS MOTORITZAT DEL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
3. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
4. VARIS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s’aproven les actes de les sessions següents:
Número 15 de 19 de maig de 2014
Número 16 de 22 de maig de 2014, sessió extraordinària
Número 17 de 26 de maig de 2014, sessió extraordinària

2. ACORD EN RELACIÓ AL MANTENIMENT DEL TANCAMENT DEL CAMÍ
D’ESTIULA I LA CONSULTA A LA COMISSIÓ D’ACCÉS MOTORITZAT DEL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
L’article 7.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural preveu la possibilitat de limitar l’accés als camins de titularitat municipal,
prèvia consulta a la Comissió Consultiva comarcal i amb notificació de l’acord final al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural.
En data 2 de maig de 2012, l’Ajuntament de Campdevànol i l’Ajuntament de les
Llosses van fer consulta prèvia a la Comissió d’Accés Motoritzat del Consell Comarcal
del Ripollès per al tancament del camí d’Estiula.
Aquesta Comissió no va ser convocada en aquell moment i, per això, mitjançant decret
de 13 de juliol de 2012 es resolgué la prohibició d’accés motoritzat del camí d’Estiula
durant tot l’any.
En data d’avui, el Consell Comarcal ha informat a aquest Ajuntament que ja es disposa
de tots els representants i que properament es convocarà la Comissió d’Accés
Motoritzat del Consell Comarcal del Ripollès.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat:
1. Ratificar el decret de 13 de juliol de 2012 de prohibició d’accés motoritzat del
camí d’Estiula durant tot l’any i reiterar-se en la consulta feta a la Comissió
d’Accés Motoritzat del Consell Comarcal del Ripollès.
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització de la
sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
3. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.

3.INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
1. Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern
Local.
2. Informa sobre l’estat d’execució de totes les obres que es troben en licitació i
en execució.
3. Informa de la formalització del contracte del bar de la piscina.
4. Informa de les actuacions previstes del Casal d’Estiu i la possible col.laboració
amb el Consorci de Benestar Social per fer conjuntament el Casal i el Centre
Obert.
5. Informa que l’ANC ha proposat per a hissar l’estelada a Cal Peipoch i es faria
un acte el proper Sant Joan.
6. La concessionària del bar del pavelló ha demanat poder tancar els dimenges
de juny, juliol i agost que no es facin activitats.
7. Informa del calendari cultural i de les activitats previstes durant les properes
setmanes.

4.VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen
acord o informe de la Junta de Govern Local.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i
data dalt consignats.

La secretària,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

