ACTA 15/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 30 D’AGOST DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Col·laboradors
Excusa:
Membres:

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

Inici: 19:00
Fi: 20:35
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 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. Incident amb l’agent de policia local a la seu de l’Ajuntament
2.2. Reparació de voreres al carrer Puigmal
2.3. Inici de la solera per la pista d’eskate
2.4. Obres de les escoles finalitzades
2.5. Obres de la biblioteca finalitzades
2.6. Queixa sobre l’aparcament de la formatgeria
2.7. Actes previstos per l’11 de setembre de 2012
2.8. Funcionament dels aspersors
2.9. Neteja de lleres a partir de 2012

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Aprovació del conveni de cessió d’obres d’arts particulars a l’Ajuntament per a
l’exposició Coll i Bardolet
3.2. Proposta del rector de Campdevànol de col·laboració amb el projecte d’escola al
barri d’Ikunde, ciutat de Bata (Guinea Equatorial)
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 14, de la sessió de 7 de juliol de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
L’alcalde informa:
2.1. Incident amb l’agent de policia local a la seu de l’Ajuntament
Dilluns dia 27 el vigilant municipal Sr. Tubau va posar tres multes per mal aparcament al
camí d’Estiula.
La mateixa tarda els tres afectats es van presentar a la seu de l’Ajuntament per demanar
explicacions.
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Sembla ser que es va produir un altercat amb el vigilant de tal manera que va marxar de
l’Ajuntament deixant les tres persones dins de l’Ajuntament amb la porta oberta.
No va dir res a ningú, ni a l’alcalde que estava reunit al despatx d’Alcaldia amb la Comissió
Coll i Bardolet.
Una dels tres implicats es va passejar per la seu de l’Ajuntament i es va presentar al segon
pis, on hi havia la Comissió Reunida exigint parlar amb l’alcalde i explicant que el municipal
havia marxat i havia deixat l’Ajuntament obert. L’alcalde li va demanar que sortís del
despatx i s’esperés a recepció.
Seguidament va trucar el municipal per demanar explicacions. Li va ordenar que complís les
seves obligacions i els fes fora de l’Ajuntament amb ajut del Mossos d’Esquadra, si fes falta.
El vigilant tornà a l’Ajuntament i va ordenar els tres implicats que marxessin. S’hi van negar
dient que no marxarien fins que els fessin fora. El vigilant va trucar els MMEE que es van
personar i aconseguiren fer-los marxar de l’Ajuntament.
L’endemà es van reunir els delegats de personal, el vigilant, el secretari i l’alcalde al despatx
de Secretaria.
El Sr. Tubau es va excusar, va reconèixer que s’havia posat nerviós, que havia incomplert les
seves funcions i que estava disposat a acceptar la sanció que correspongués. Ho va justificar
pel fet que ja té un expedient obert i de vegades no sap quina és la millor manera d’actuar.
També va prometre que aquests fets no es tornarien a repetir.
Aquests fets són molt greus per què suposen un incompliment flagrant dels deures
essencials de custòdia del patrimoni municipal per part del vigilant municipal.
Debatudes les diferents mesures a adoptar per aquests fets i degudament assessorat per la
Junta de Govern, l’alcalde que és qui té la competència, considera que s’ha de sancionar el
vigilant municipal per tal que quedi constància de la infracció i per què no es torni a repetir
aquests tipus d’actuacions.
Pel que fa l’expedient que en va iniciar a finals de l’any passat i que es troba aturat al dia
d’avui, ordena que s’arxivi, pel temps transcorregut sense resoldre.
2.2. Reparació de voreres al carrer Puigmal
Han començat les obres de reparació de la vorera davant el canal del carrer Puigmal per part
de Construccions Casals Picas. Traurem els panots dels arbres i posarem grava.
2.3. Inici de la solera per la pista d’eskate
Hem contractat les obres de la solera i tanca de la pista d’eskate per procediment negociat
que hem convidat tots els constructors de Campdevànol.
Si tot va bé dilluns comencen les obres de adequar els espais que han de permetre la
instal·lació de la pista d’eskate per part de Construccions Campdevànol 96, SL
2.4. Obres de les escoles finalitzades
Ja han finalitzat les obres a les escoles per part del Departament d’Ensenyament i estan a
punt per l’inici del curs.
2.5. Obres de la biblioteca finalitzades
La Brigada ha dut a terme una bona feina a la Biblioteca i ha quedat molt presentable
2.6. Queixa sobre l’aparcament de la formatgeria
Es fa saber la queixa presentada sobre el fet que la formatgeria deixi aparcar a canvi de que
li comprin formatges. Haurem de prendre alguna decisió per què les barreres s’havien de
situar a la carretera i a petició de la formatgeria es va traslladar al camí desprès de la botiga
per tal que no perdin clients. Ara s’aprofita i permet aparcar a canvi de que comprin un
formatge.
No tenen permís per activitat de pàrquing.
2.7. Actes previstos per l’11 de setembre de 2012
A les 12:00 es farà un acte institucional sobre la celebració de la Diada de l’11 de setembre
de 2012.
2.8. Funcionament dels aspersors
L’alcalde i la tècnica municipal han parlat amb la Fundació MAP per tal que posin remei al
mal funcionament dels aspersors
2.9. Neteja de lleres a partir de 2012
Hem de demanar els permisos adients per poder netejar les lleres de cara a la tardor.
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El secretari estudiarà la proposta de l’ACA d’un conveni per autoritzar la realització de les
actuacions.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. Aprovació del conveni de cessió d’obres d’art particulars a l’Ajuntament per a
l’exposició Coll i Bardolet
Vista la minuta de conveni a signar amb els propietaris d’obres del pintor Coll i Bardolet per
tal de dur a terme l’exposició prevista pels dies 15-17 de setembre de 2012
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Únic. Aprovar l’anterior minuta de conveni en tots els seus termes
3.2. Proposta del rector de Sant Joan de les Abadesses de col·laboració amb el
projecte d’escola al barri d’Ikunde, ciutat de Bata (Guinea Equatorial)
Per unanimitat s’acorda adreçar una carta al rector explicativa de la difícil situació econòmica
de l’Ajuntament que impossibilita atendre la petició.
3.3. 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.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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