ACTA 25/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2014

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

Convidats:

Marta Bardulet Farrés

Inici: 20:00
Fi: 20:15
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 accidental la Sra. Montserrat Borrull i 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. Aprovació actes de sessions anteriors.
2. Informació de presidència
3. 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 ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aproven les actes núm. 23, de la sessió ordinària de 14 de juliol de
2014, i núm. 24 de la sessió extraordinària de 21 de juliol de 2014.

2. FORMALITZACIÓ DEL CONVENI COL.LABORADOR AMB SET
BERGUEDÀ, SL PER A LA PRESERVACIÓ DEL TORRENT DE LA CABANA
L’empresa SET BERGUEDÀ, SL desenvolupa diverses activitats relacionades amb el
respecte del medi natural i promoció de l’esport, algunes de les quals al Torrent de la
Cabana. Aquesta empresa ha mostrat interès en col·laborar en el manteniment de
l’entorn del Torrent de la Cabana i en la realització de campanyes de sensibilització.
En concret SET BERGUEDÀ, SL es compromet durant un mínim de dotze dies dels
mesos d’estiu a desenvolupar una campanya informativa als usuaris del Torrent sobre
la necessitat de preservar aquest espai, sobre les condicions d’ús i sobre els punts de

dipòsit de les deixalles; també a portar a terme una acció de neteja; i, si s’escau,
també recollirà les opinions i suggeriment que aquests usuaris els traslladin.
Per altra banda, l’Ajuntament mitjançant la proposta de conveni autoritzaria als
vehicles de SET BERGUEDÀ, SL a accedir al Torrent de la Cabana i, si s’escau, a
l’aparcament de la Font del Querol mentre es mantingui la seva vigència.
Per tot això, s’acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i SET
BERGUEDÀ, SL per a la preservació del Torrent de la Cabana.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del
conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.

3. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
−
−

Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern
Local.
Agenda d’Alcaldia i gestió institucional.

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-acctal.,

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso i Bosoms

