ACTA 11/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Excusen:
Regidores:
Col·laboradors:

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Montse Portabella Darnès
Marta Bardulet Farrés
Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

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, ratificada per Resolució de 19 d’abril 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.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
1. Donar compte de l’atorgament d’una subvenció pel centenari Coll i Bardolet
2. Donar compte de la signatura d’un acord sobre l’execució d’obres de reparació
de desperfectes a la piscina municipal amb l’empresa responsable COEMPCO.
3. Prohibició del barranquisme al torrent de la Cabana
4. Inventari de llicències d’obres i primera ocupació de la legislatura

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Aprovació de l’adjudicació de la contractació de l’arrendament del servei de bar
de la piscina municipal, temporada estiu 2012
3.2. Donar compte reunió amb propietaris de la Font del Carol, Estiula i l’Ajuntament
de les Llosses.
3.3. Proposta d’incorporació a un nou servei de Via Oberta del Consorci AOC:
documents notarials per EACAT.
3.4. Propostes sobre renovació de la contractació de noves assegurances
3.5. Sol·licitud de COMFORSA d’ajornament i fraccionament del deute pendent
3.6. Adquisició o arrendament d’un nou camió per la Brigada
3.7. 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 10, de la sessió de 3 de maig de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1. Donar compte de l’acceptació d’una subvenció pel centenari Coll i Bardolet
Atès que enguany se celebra el centenari del naixement del pintor Josep Coll i Bardolet, fill
predilecte de Campdevànol.
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Vista la Resolució d’atorgament d’una subvenció de 8.000 € per part de l’àrea de Cooperació
Cultural de la Diputació de Girona per al finançament dels actes commemoratius del
centenari del naixement de Josep Coll i Bardolet.
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció de 8.000 € per part de l’àrea de Cooperació Cultural de la Diputació
de Girona per al finançament dels actes commemoratius del centenari del naixement de
Josep Coll i Bardolet, així com les condicions generals i especials fixades per a la seva
aplicació.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat,
la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament l’òrgan gestor per
comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions
La Junta en queda assabentada
2.2. Donar compte de la signatura d’un acord sobre l’execució d’obres de reparació
de desperfectes a la piscina municipal amb l’empresa responsable COEMPCO
L’alcalde explica que l’empresa COEMPCO vol executar directament les obres de reparació
dels defectes de la piscina abans de l’obertura a estiu. Hem signat un acord on s’estableixen
els terminis i les garanties de l’execució en data 16-05-2012.
La direcció facultativa serà la responsable de la correcta execució de les reparacions.
Quan es recepcioni l’obra satisfactòriament retornarem els avals pendents de consignar.
2.3. Prohibició del barranquisme al torrent de la Cabana
Vist el DECRET 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en
el medi natural (DOGC núm. 3838 - 07/03/2003);
Atès que la demanda social en relació amb les activitats fisicoesportives de lleure en l’entorn
natural té un increment constant. L’afluència creixent de practicants d’aquestes activitats
comporta uns beneficis en el territori, especialment en les infraestructures i en l’economia
dels municipis i espais on tenen lloc, però també comporta un conjunt de problemàtiques per
la pressió a què es veuen sotmesos els delicats ecosistemes on es fan les activitats i també
per la necessitat de garantir la seguretat de les persones que les practiquen.
Atès que la pràctica de les activitats regulades en aquest Decret s’ha d’adequar a l’establert
en la normativa de medi ambient, en especial en relació amb les previsions de la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, i disposicions que la desenvolupen sobre la
conservació dels espais naturals i la protecció de la flora, la fauna i la gea, i requereix les
autoritzacions que, si escau, siguin exigibles. Quan l’activitat es realitza en terrenys inclosos
en espais naturals de protecció especial o inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, s’ha de
complir la normativa específica de l’espai natural o del Pla i els instruments de planificació
que el despleguin.
Vist que la pràctica esportiva ha de comptar amb els permisos dels propietaris dels terrenys
on es vol practicar l’activitat i atès que els propietaris del torrent de la Cabana han
manifestat reiteradament la seva voluntat de prohibir la pràctica d’activitats de risc dins les
seves terres per la greu incidència que els suposa a la seva propietat;
Vistes les competències que la Llei atribueix als ajuntaments sobre aquestes matèries: a
l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, en concret: f) protecció del Medi Ambient i
m) activitats esportives; i a l’article 66.3.f) i n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
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Ateses les facultats atorgades a l’Alcaldia per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
LRBRL,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 17-5-2012;
RESOLC
1. Prohibir dins l’àmbit territorial de Campdevànol, i en exercici de les competències de
l’Ajuntament de Campdevànol, la pràctica de les activitats esportives de risc (barranquisme)
dins la zona de la llera fluvial del torrent de la Cabana, camí d’Estiula.
2. Comunicar-ho al Departament de Medi Ambient, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Consell
Català de l’Esport, al Departament de Governació i a l’Ajuntament de les Llosses per a la
seva deguda constància.
3. Fer-hi publicitat als mitjans habituals per a general coneixement: BOP de Girona, Web
municipal i tauler d’anuncis.
2.4. Inventari de llicències d’obres i primera ocupació de la legislatura
L’alcalde fa constar que tramés personalment als regidors de l’equip de govern la relació de
les llicències atorgades des de l’inici de la legislatura en format excel, per al seu
coneixement.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES:
3.1. Aprovació de l’adjudicació de la contractació de l’arrendament del servei de
bar de la piscina municipal, temporada estiu 2012
Vist que s’ha declarat desert, en dues ocasions, el concurs obert per a l’adjudicació del
contracte per a l’arrendament administratiu del servei de bar de la piscina municipal per a la
temporada d’estiu 2012, per falta de licitadors que hagin presentat oferta dins els terminis
establerts;
Atès que cal contractar el servei de bar de la piscina municipal per a la temporada d’estiu
2012, de juny a setembre;
Vista la proposta presentada pel Sr. Albert Martínez i Espelt, NRE 514 de 17-04-2012;
Vist que l’explotació d'aquest servei públic es fa per gestió indirecta, en concret per
arrendament, de conformitat amb el que estableixen els articles 85.b de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), 249.2.d) i 262 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, i 228 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Atès que es tracta d’un contracte menor, i de conformitat amb l’article 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic;
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Adjudicar l’arrendament del servei de bar de la piscina municipal al Sr. Albert Martínez i
Espelt de conformitat a l’oferta presentada. Serà d’aplicació subsidiària el Plec de Clàusules d’explotació aprovat per resolució de l’Alcaldia de 22-03-2012.
2. El preu del contracte és de 100 €/mes en concepte de cànon d’explotació que es satisfarà per mensualitats naturals vençudes, amb prorrata dels períodes inferiors al mes.
3. El termini de vigència del contracte és de tres mesos, de juny a setembre de 2012, i
serà susceptible de ser prorrogat tàcitament per anys naturals.
4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i emplaçar-lo per a la signatura del contracte.
3.2. Donar compte reunió amb propietaris de la Font del Carol, Estiula i
l’Ajuntament de les Llosses.
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L’alcalde explica que a la reunió es va recollir la voluntat manifestada reiteradament pel
propietaris de prohibir la pràctica del barranquisme al torrent de la Cabana.
Es va proposar d’instal·lar barreres electròniques a Campdevànol i a les Llosses.
Al camí d’Estiula podran funcionar de forma autònoma, però a la Font del Carol s’hauran
d’instal·lar punts de llum pel cobrament electrònic de l’aparcament.
Posteriorment l’alcalde s’ha reunit amb la propietària del càmping per estudiar la millor
fórmula de dur l’enllumenat a la font del Carol. Es va mostrar molt predisposada a ajudar
l’actual equip de govern a Ajuntament per la qual cosa està conforme a signar un conveni de
legislatura (a tres anys) renovable per mutu acord.
3.3. Proposta d’incorporació a un nou servei de Via Oberta del Consorci AOC:
documents notarials per EACAT.
El servei permet a les administracions públiques sol·licitar i descarregar còpies electròniques
de documents que es trobin en els protocols notarials.
L’accés als documents es realitza de manera electrònica mitjançant ViaOberta
L’administració requeridora ha de realitzar l’adequació normativa, organitzativa i documental
del tràmit afectat per deixar de demanar a l’interessat còpies de
documents notarials, amb la qual cosa li estalviarà el temps d’anar a la corresponent notaria
per obtenir-los.
Pel que fa a la recollida del consentiment de la persona interessada a fi d’habilitar a
l’administració tramitadora a efectuar la consulta de les còpies electròniques, val a dir que
quan la petició de còpia es produeixi en l’àmbit d’un procediment tributari, caldrà diferenciar
entre la fase de gestió-liquidació o bé d’execució, atès que només en el segon cas es podrà
atendre la petició sense l’autorització prèvia de l’atorgant.
Vist que l’Ajuntament demanarà el servei un cop transcorregut el termini voluntari que tenen
els interessats per presentar la documentació;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA.
1. Sol·licitar l’autorització d’accés a còpies electròniques de documents notarials
2. Designar el funcionari que ocupi el lloc de treball de secretaria intervenció con usuari amb
dret d’accés a l’EACAT per demanar la informació del servei.
3.4. Propostes sobre renovació de la contractació de noves assegurances
L’alcalde explica que s’han fet gestions amb diferents entitats asseguradores per reduir la
despesa en assegurances, excepte la responsabilitat civil contractada amb l’ACM.
De cara la propera Junta de Govern hauríem de fer la contractació de la millor proposta.
3.5. Sol·licitud de COMFORSA d’ajornament i fraccionament del deute pendent
Es comenta l’escrit de l’empresa COMFORSA que demana l’ajornament del deute en concepte
de llicències d’obres.
Li farem arribar un escrit per aclarir quina proposta de fraccionament i quina garantia
ofereix.
3.6. Adquisició o arrendament d’un nou camió per la Brigada
Els membres de la Junta proposen demanar un pressupost de Leasing d’un camió amb grua
per la Brigada per tal de no assumir la despesa d’adquisició en aquests moments.
3.7. 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 quan són les
20:30 hores.
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El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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