ACTA 11/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Marta Bardulet Farrés
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez

Inici: 20:00
Fi: 21:30
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 les actes de les sessions anteriors
2. Conveni de cessió d’ús dels terrenys municipals del Pla de Niubó al
Consorci d’Espais d’Interès de Natura del Ripollès (CEINR)
3. Informe d’Alcaldia
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 LES SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aprova l’Acta de la sessió ordinària número 9, de de 17 d’abril de
2013, i de la sessió extraordinària número 10, de 8 de maig de 2013.

2. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DELS
TERRENYS MUNICIPALS DEL PLA DE NIUBÓ AL CONSORCI D’ESPAIS
D’INTERÈS DE NATURA DEL RIPOLLÈS (CEINR)
L’Ajuntament de Campdevànol és propietari d’uns terrenys al Pla de Niubó amb la
qualificació urbanística de serveis tècnics, que actualment no utilitza.
La finalitat i objecte del CEINR, segons l’article 5 del Text Refós dels Estatuts
Reguladors d’aquesta entitat, és la preservació, millora, divulgació i gestió del
patrimoni natural i el seguiment de les activitats que siguin compatibles amb les

funcions que compleixin els EIN, Xarxa Natura 2000, els forests d’utilitat pública i medi
natural en general del Ripollès. Per assolir aquest objectiu, un dels eixos que cal
destacar és l’aprofitament sostenible dels recursos naturals – actualment actuacions
per a l’obtenció d’estella per a biomassa-, per la qual cosa ha de disposar de terrenys
per apilar la fusta per a convertir-la en estella.
L’Ajuntament de Campdevànol és un dels membres del Consorci.
El CEINR ha mostrat interès per a utilitzar un dels terrenys municipals situats al Pla de
Niubó propietat de l’Ajuntament, per a destinar-lo com a espai d’emmagatzematge de
la fusta que després es convertirà en estella.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Aprovar el Conveni de cessió d’ús dels terrenys municipals del Pla de Niubó al
Consorci d’Espais d’Interès de Natura del Ripollès (CEINR) el preu de la qual és de
2.500,00 euros (impostos inclosos), que s’abonarà per part del CEINR en espècies
mitjançant el subministrament d’estella per a usos municipals i, l’import restant fins
a 2.500,00 euros, en actuacions de manteniment del Torrent de la Cabana i la Font
del Carol.
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del conveni i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.

3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informa en relació amb les actuacions portades a terme sobre les queixes rebudes
dels veïns del barri de l’Estació per la propagació de rates. S’ha tramès una carta a
tots els veïns, l’empresa GestiorQuímics ha fet un nou tractament i un informe que
adverteix que el problema és l’estat de les cases i recomana unes actuacions a fer
pels propietaris.
Analitza els assumptes que es tractaran en el proper Ple ordinari de 30 de maig.
Informa en relació amb l’evolució de les preinscripcions a la Llar d’infants de
Campdevànol que finalitza el dia 17 de maig i les actuacions s’estan portant a
terme per evitar una davallada important d’alumnes.
Informa en relació amb l’acord amb Comforsa i l’Àrea de Benestar Social per
l’entrega d’aliments per abastir el banc d’aliments d eCampdevànol.
Informa de la possibilitat que el SOC convoqui un programa de gent amb formació,
que són persones en situació d’atur de llarga durada que fan formació en l’àmbit
forestal, i la possibilitat que l’Ajuntament s’aculli a aquest programa.
Informa en relació amb la proposta de conveni amb el Cercle Campdevanolenc pel
manteniment de les sales del Casino.
Informa en relació amb la petició d’exempcions d’ICIO a escomeses de sanejament
a la xarxa pública municipal i la seva inclusió en el proper Ple ordinari.
Informa en relació amb les previsions d’activitats de la Festa Major Infantil.
Informa en relació amb l’expedient d’autorització del Motocross de Campdevànol i
els tràmits a seguir tant urbanísticament com a nivell d’activitat.
Informa en relació amb el balanç del Conveni amb Vies Verdes pel manteniment
del camí ral.

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

