ACTA 10/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAIG DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Montse Portabella Darnès
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda

Convidats:
Regidora
Col·laborador

Marta Bardulet Farrés
Jaume Garcia Anglada

Excusen:
Regidor
Col·laboradora

Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:00 hores, 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 i col·laboradors què es relacionen
al marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de l’Ajuntament per la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009).
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.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
1. Donar compte dels temes tractats a la reunió d’Urbanisme d’avui
2. Inspeccions urbanístiques a Campdevànol
3. Execució d’avals per l’execució subsidiària d’obres a la piscina municipal

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Aprovació de l’actualització de càrrecs dels Plans de Protecció Civil Municipals
3.2. Aprovació de la revocació de l’encomana de gestió de les obres del PUOSC a
GIACSA
3.3. 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 9, de la sessió de 19 d’abril de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1. Donar compte dels temes tractats a la reunió d’Urbanisme d’avui
L’alcalde explica que els serveis tècnics ha fet un estudi per acreditar sobre plànol les
diferents ocupacions de les colònies industrials de Campdevànol. Aquesta eina ens ha de
permetre un millor control de les activitats.
Pel que fa la situació de les diferents activitats ubicades a l’Herand i Molinou, algunes encara
no han legalitzat la seva situació tot i els reiterats requeriments fets des de l’Ajuntament:
Hem detectat set activitats a l’Herand, tres pendents de legalitzar.
Sis activitats a Molinou, tres pendents de legalitzar.
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Farem un darrer requeriment amb multes coercitives pels infractors. A més exigirem als
propietaris l’aportació d’un informe d’estabilitat estructurals per garantir que les edificacions
no suposen un perill pel usuaris.
La Junta en queda assabentada
2.2. Inspeccions urbanístiques a Campdevànol
L’alcalde explica que a la vista de la inexistència de procediment d’inspecció urbanística, a
partir d’ara els vigilants municipals, amb funcions de policia urbanística, hauran de fer un
informe setmanal sobre les obres que detectin al municipi per què en són els responsables.
2.3. Execució d’avals per l’execució subsidiària d’obres a la piscina municipal
L’alcalde explica que a la vista de la manca de compliment de l’empresa COEMPCO de les
reparacions dels defectes de la piscina abans de l’estiu, ens hem vist obligats a executar els
avals dipositats a l’Ajuntament en garantia del compliment de la bona execució de les obres.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES:
3.1. Aprovació de l’actualització de càrrecs dels Plans de Protecció Civil Municipals
L’alcalde explica que
Municipals.

s’han d’actualitzar els responsables dels Plans d’Emergències

A tal efecte el CEINR ens ha fet arribar la proposta
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’actualització de càrrecs dels Plans de Protecció Civil Municipals de Campdevànol.
2. Comunicar-ho al CEINR i a la Generalitat de Catalunya per a la seva constància
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
3.2. Aprovació de la revocació de l’encomana de gestió de les obres del PUOSC a
GIACSA
L’alcalde explica que per Decret d’Alcaldia de 20-05-2011 es va aprovar l’encomana de
gestió de les obres del PUOSC 2012 Abastament d’aigua en zona elevada a GIACSA.
A la vista dels problemes sorgits en el cobrament de la subvenció de l’obra del PUOSC 2010
de Telecontrol per la problemàtica de l’encomana de gestió a l’empresa GIACSA, participada
pel consorci púbic CONGIAC del qual forma en forma part l’Ajuntament de Campdevànol;
Sense perjudici que la fórmula d’encomana de gestió està prevista a la normativa reguladora
del PUOSC, criteris d’economia procedimental i eficàcia aconsellen continuar amb aquest
sistema per tal de no agreujar més el retard en el cobrament de subvencions del PUOSC;
Atès hem consultat al CONGIAC i es mostra conforme amb el canvi de model d’execució de
les obres;
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Revocar l’encomana de gestió a GIACSA de les obres del PUOSC 2012 d’abastament
d’aigua en alta feta per Decret d’Alcaldia de 20-05-2011.
2. Notificar-ho a GIACSA per a la seva deguda constància.
3. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya a l’efecte corresponent.
3.3. Varis
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen acord o
informe de la Junta de Govern Local:
- Reunió Vic-Olot-Campdevànol per tractar del servei integrat d’hospitals
- Reunió sobre la gestió de continguts de la Ràdio Municipal
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- Ofertes de contractació de socorristes mitjançant empresa privada
- Enllumenat del rocòdrom fins les 1:00 del matí i necessitat d’obres de reparació
- Reunió amb candidats a dur el bar de la piscina sobre model de gestió
AGENDA:
- Èxit de la desfilada de vestits de paper del 28 d’abril
- Èxit de l’excursió amb els avis de Campdevànol a Montserrat el 29 d’abril
- Xerrades de joventut i alcohol al Consell Comarcal el dia 7 de maig a les 18:00
- Preparació de la Festa del Elois el 27 de maig
- Previsió de la Cursa del Comte Arnau el 2 de juny
- Celebració de les jornades esportives el dia 30 de juny
- Aplec de Sant Pere d’Aüira l’1 de juliol
- Arribada de la Flama a Campdevànol: la portarà el GEC
- Preparatius de la Festa de la Forja amb Ajuntament de Ripoll prevista pel mes d’octubre
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan són les
20:45 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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