ACTA 14/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:
Excusen:
Membres:
Col·laboradors:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés
Montse Portabella Darnès
Helga Pujols Pons
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Sorteig dels pisos de protecció
2.2. Campanya de Medi Ambient de sensibilització de recollida d’excrements.
2.3. Queixa pel soroll de recollida d’escombraries als contenidors soterrats.
2.4. Autorització per creuar el camí Ral al Sr. Agustí Capdevila
2.5. Requeriment Ramon Corominas per obstacles al camí Ral
2.6. Requeriment a Easydentic
2.7. Requeriment a l’empresa Cingles sobre activitats al camí Ral
2.8. Pagament d’aportació al Ramon Surinyach
2.9. Conveni amb ADIF pendent
2.10. Estudi costos Llar d’Infants
2.11. Actuacions a la font del Querol i torrent de la Cabana
2.12. Parades de la Festa Major 2012
3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:

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 13, de la sessió de 21 de juny de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
L’alcalde informa:
2.1. Sorteig dels pisos de protecció
L’alcalde informa de la data del sorteig que farà la Generalitat de Catalunya a Campdevànol
el dia 18 de juliol a les 12:00.
La regidora de Medi Ambient Sra. Helga Pujol du a terme les gestions municipals d’aquest
tema.
2.2. Campanya de Medi Ambient de sensibilització de recollida d’excrements
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L’alcalde informa de la campanya de la Regidoria de Medi Ambient que comença demà
durant els mesos de juliol i agost per informar i millorar el servei de neteja viària amb
instal·lació de papereres i expenedors de bosses de recollida d’excrements de gos.
La regidora de Medi Ambient Sra. Helga Pujol du a terme les gestions municipals d’aquest
tema.
2.3. Queixa pel soroll de recollida d’escombraries als contenidors soterrats
L’alcalde explica la resposta del Consell a la queixa d’un veí per la recollida dels contenidors
soterrats a les 4:30 del matí. La solució que donen és recollir-la a les 5:15.
La regidora de Medi Ambient Sra. Helga Pujol farà gestions per intentar trobar una altra
solució.
2.4. Autorització per creuar el camí Ral al Sr. Agustí Capdevila
L’alcalde explica que s’ha enviat una proposta d’autorització de creuament del camí Ral a
l’alçada de la seva propietat, en resposta a la seva petició.
La regidora de Medi Ambient Sra. Helga Pujol du a terme les gestions municipals d’aquest
tema.
2.5. Requeriment Ramon Corominas per obstacles al camí Ral
Arrel de l’accident d’una nena amb un fil que creuava el camí ral s’ha fer un requeriment al
propietari del mas les Corominas per tal que deixi de posar obstacles al camí.
La regidora de Medi Ambient Sra. Helga Pujol du a terme les gestions municipals d’aquest
tema.
2.6. Requeriment a Easydentic
L’empresa arrendadora del lector digital del Centre Cívic ha de prestar el servei de
manteniment. Se la va requerir el dia 28 de juny i no han vingut a reparar-ho.
Els farem un requeriment de resolució de contracte per incompliment.
2.7. Requeriment a l’empresa Cingles sobre activitats al camí Ral
El Sr. Soler explica que aquesta empresa ofereix un servei remunerat d’esports d’aventura al
torrent de la Cabana. Li farem un requeriment de cessament de les seves activitats.
2.8. Pagament d’aportació al Ramon Surinyach
S’han fet contactes amb l’Alcaldia de Ripoll per determinar l’obligació de pagament. Si l’hem
de pagar haurem de modificar el pressupost que enguany no ho preveu. Estem pendents del
resultat de les converses amb Ajuntament de Ripoll.
2.9. Conveni amb ADIF pendent
L’alcalde informa que a les negociacions amb ADIF sobre l’arrendament dels terrenys
ferroviaris de la Creu ha encarregat a arquitecte municipal la modificació de la memòria
d’actuacions per tal de tancar el tema.
2.10. Estudi costos Llar d’Infants.
L’alcalde informa que encara no hi ha novetats sobre la modificació de les ràtios de les Llars
d’Infants. Actualment hi ha 59 nens i nenes matriculats. Això suposa poder reduir un
treballador i complir les ràtios actuals.
2.11. Actuacions a la font del Querol i torrent de la Cabana.
Ja podem enviar cartes als propietaris i veïns fent-los saber que poden sol·licitar les targes.
A l’Ajuntament de les Llosses li farem arribar els models de sol·licituds
2.12. Parades de la Festa Major 2012
L’alcalde explica les atraccions que ja han presentat la sol·licitud.
Els recordarem la necessitat de justificar el compliment de la normativa de seguretat i la
obligatorietat de tenir una assegurança vigent.
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Per tal d’aprofitar el màxim l’espai disponible farem un plànol d’ubicació de les parades amb
el municipal
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
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
21:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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