ACTA 17/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidors

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés

Collaborador

Jaume Garcia Anglada

Excusa:
Collaboradora

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
collaboradors 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 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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
2.1. Ajut per estudis fills dels treballadors. Expedient:AG.1.6/2/11/NL/mg

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Proposta sobre la Sentència recaiguda en el contenciós contra el
Departament de Governació pel conflicte sobre l’escut municipal
3.2. Estat de la negociació del conveni de transport urbà
3.3. Previsió de propostes pels propers Plens
3.4. Informació de l’Alcaldia
3.5. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i excusa la convidada que no ha pogut
assistir que consta reflectit a l’encapçalament de l’acta.
Seguidament es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
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Per unanimitat s’aprova l’Acta número 16, de la sessió de 20 d’octubre.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Ajut per estudis fills dels treballadors. Expedient:AG.1.6/2/11/NL/mg

De conformitat al conveni de les condicions de treball del personal laboral de
l’Ajuntament de Campdevànol 2002-2003 i a l’acord de condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament de Campdevànol 2002-2003 en el capítol V de
condicions socioeconòmiques en l’article 31 Fons per estudis apartat A);
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
1. APROVAR les ajudes per a estudis dels fills de treballadors:
TREBALLADOR
Teresa PANADES CAMBRAS
Adriana ROCA MARSAL
Maria CASTELLO GOMEZ
M. Jesús González Quero
Montserrat GIL CASALS
Josep RUIZ MUÑOZ
M.
Rosa
SANCHEZ
GIMENEZ
Cristina
RAMISA
PUIGDOMÈNECH
Montserrat
ESCOBAR
FORCADA
Teresa SALA ICART

ESTUDIS dels fills GRUP

IMPORT

TOTAL

Educació primària
ESO o Batxiller
Educació primària
Educació Infantil
Educació primària
ESO o Batxiller
Educació primària

E
C2
C1
C2
C1
A1
E

63,11
72,12
48,08
48,08
48,08
60,10
63,11

Educació infantil

A2

39,07 €

1

39,07

Educació primària

C2

48,08 €

1

48,08

Educació primària
ESO o Batxiller
Mohamed MOHNA
Educació infantil
Asuncion
MORENO Educació primària
SANCHEZ
ESO o Batxiller
M. Teresa Bulbena Mauri
Educació Infantil
Anna CAÑIZARES LUQUE
Formació
professional

C1

48,08 €
72,12 €
63,11 €
84,14 €
63,11 €
39,07 €
72,12

1
1
1
1
1
1
2

E
E
A2
C1

€
€
€
€
€
€
€

Núm.
fills
1
1
1
1
1
2
1

TOTAL...

63,11
72,12
48,08
48,08
48,08
120,20
63,11

120,20
63,11
147,25
39,07
144,24
1063,80 €

2. COMUNICAR el present decret a Tresoreria als efectes oportuns.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Proposta sobre la Sentència recaiguda en el contenciós contra el
Departament de Governació pel conflicte sobre l’escut municipal
L’alcalde demana al secretari que expliqui les conseqüències de la Sentència
desestimatòria de la demanda presentada per l’Ajuntament.
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El secretari explica que hem perdut el contenciós de l'emblema municipal de
l'Ajuntament de Campdevànol. Bàsicament pel fet que no entren a valorar el Decret
de la Generalitat de 1988 dient que és un acte administratiu i no una norma. Com
acte no es pot impugnar per via indirecta.
El fet és que l’emblema no pot ser una deformació de l’escut i per això impugnàvem
l’escut registrat.
No té cap més transcendència pràctica que la següent: haurem de cancellar el
Registre de l'actual escut que es va aprovar l'any 1988 per la Generalitat de
Catalunya. Perquè sinó, cada dos per tres ens envien un escrit on ens diuen que no
podem fer servir el nostre perquè no està registrat.
Es proposa sollicitar a la Generalitat de Catalunya la cancellació de l’escut que
consta inscrit al Registre per tal de continuar fent servir el símbol aprovat per
l’Ajuntament i que la Generalitat no accepta.
3.2. Estat de la negociació del conveni de transport urbà
Es fa saber que encara no s’ha signat el conveni amb Transports Mir per bonificar el
desplaçament dels veïns del diferents barris de Campdevànol perquè hi ha un
problema a l’hora d’expedir bitllets per sota del preu marcat per la Generalitat.
Es continua negociant per trobar-hi solució.
3.3. Previsió de propostes pels propers Plens.
Els assistents comenten diferents propostes de les àrees per a la seva inclusió al
proper Ple previst pel dia 24 de novembre.
També es fa saber la urgència de tancar temes concrets abans de fi d’any: el
pressupost de 2012, les modificacions al projecte de la Llei de Barris i el text refós
del POUM.
3.4. Informació de l’Alcaldia
L’alcalde explica:
- Que el nou horari d’atenció al públic de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i de dilluns a dijous 16 a 19 hores. Dissabtes de 9 a 13 hores.
- Que dilluns dia 7 es va fer una reunió amb els botiguers per tractar els temes del
LEADER i la valoració del Pla Pilot del Torrent de la Cabana.
- Dimarts dia 8 es va fer la reunió amb les entitats del municipi per fer el lliurament
dels desfibrilladors i la explicació del funcionament de la tramitació de les
subvencions que atorga l’Ajuntament.
- Que aviat començaran a negociar els calendaris amb els representants de
personal.
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- Que hem tingut una reunió amb el representant d’entitats locals del BBVA per
negociar la renovació de la pòlissa de crèdit. Ens ha dit que hem de poder tenir la
pòlissa tancada a finals d’any per poder negociar la renovació. Ens ha pintat un
panorama molt negre però s’ha compromès a estudiar les nostres necessitats.
3.5.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 21:45 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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