ACTA 18/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2009
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidada:

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00
hores, es reuneixen els membres de
Ferran Martínez i Ramos
la Junta de Govern a l’objecte de
Ramon Perearnau i Morera celebrar la sessió ordinària, en
Joan Rivera i López
primera
convocatòria,
sota
la
presidència de l’alcaldessa Il·lma.
Eva Martínez i Cazorla
Sra. Núria López Rodríguez, i
l’assistència dels regidors/ores què es
relacionen al marge.
Núria López i Rodríguez

Excusa l’assistència la regidora Sra. Roser Caballero i Martínez
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).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1
Donar compte del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines
3.
3.1.
3.2

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories:
Contractació d’estudis tècnics per a la urbanització de cal Ribalaigua
Aprovació definitiva “Projecte bàsic i executiu 1a. fase piscina municipal,
edifici Escorxador”

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Conveni de col·laboració amb la Unió Esportiva Campdevànol
Al·legacions al Reglament regulador de la creació i regulació de les
situacions d’urgència i emergència socials del Consell Comarcal del
Ripollès
Donar compte de l’escrit de l’INCASOL sobre fiances dels contractes
de subministrament d’aigua
Donar compte de l’actuació d’un funcionari
Canvi de dia de les sessions de la Junta de Govern
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L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 14 De
setembre de 2009
2. INFORME SOBRE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Sotmeses a la consideració de la Junta de Govern Local les resolucions de l’Alcaldia
que a continuació es transcriuen, per unanimitat, s’informen favorablement:
2.1. Donar compte del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.
L’alcaldessa explica la reunió mantinguda al Consell Comarcal del Ripollès el passat
15 de setembre sobre l’avantprojecte de Pla Territorial Parcial de les comarques
gironines, actualment en informació pública.
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. Contractació d’estudis tècnics per a la urbanització de cal Ribalaigua
Vist que l’Ajuntament ha redactat la modificació del PGOU del municipi a l’àmbit de
cal Ribalaigua, per a la futura construcció de les escoles del poble;
Atès que cal la urbanització del sector amb caràcter previ a la cessió al
Departament d’Educació, de conformitat als requeriments del Departament;
Vist que està previst que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprovi
definitivament en breu la modificació del planejament;
Per tal d’avançar en la tramitació de la construcció de les escoles,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Encarregar la realització de l’estudi topogràfic del sector necessari per la
elaboració del projecte d’urbanització a l’empresa AGTOP pressupost d’honoraris (Ref:
09.2.23) per import de 620,50 € més 99,28 € IVA.
El treball consistirà en l’aixecament topogràfic georeferenciat, del terreny i entorn
proper, delimitat pel pont de la Farga, Carrer Puigmal i Passeig sector Casino, i riu
Freser, de superfície aproximada 5000 m2 , del municipi de Campdevànol, per
realització projecte d’ordenació.
2. Encarregar la redacció del projecte i direcció d’obra d’urbanització del sector de
cal Ribalaigua a l’arquitecte municipal Sr. Miquel Flores i Salgado i la coordinació de
seguretat a l’aparelladora municipal Sra. Cristina Ramisa Puigdomènech.
3. Supeditar la realització dels estudis a l’aprovació definitiva de la modificació del
PGOU de Campdevànol del sector de cal Ribalaigua, prevista pel proper 30 de
setembre de 2009.
4. Donar-ne compte a Intervenció per a la reserva de crèdit suficient per atendre la
despesa al pressupost de la corporació de l’exercici de 2009 o, si s’escau, el 2010.
3.2. Aprovació definitiva “Projecte bàsic i executiu 1a. fase piscina municipal,
edifici Escorxador”

Aprovat inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2009
el projecte d’obres “Projecte bàsic i executiu 1a. fase piscina municipal, edifici
Escorxador”, ha estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies,
segons anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 155 de 13 d’agost de
2009, tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament.
Vistes les modificacions introduïdes al projecte, que s’han incorporat d’ofici durant
el període d’informació pública, i de conformitat amb l’establert en l’article 23.2.b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, la Junta de Govern Local;
ACORDA:
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1. Aprovar definitivament el “Projecte bàsic i executiu 1a. fase piscina municipal,
edifici Escorxador”, amb la incorporació de les modificacions abans esmentades.
2. Publicar l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3.3. Conveni de col·laboració amb la Unió Esportiva Campdevànol
L’alcaldessa explica que la Unió Esportiva Campdevànol ha sol·licitat la formalització
del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament que reculli les condicions de la gestió
de les instal·lacions esportives municipals al seu càrrec, així com les instal·lacions
complementàries (Bar).
Es prepararà una proposta de conveni i se’ls farà arribar.
3.4. Al·legacions al Reglament regulador de la creació i regulació de les
situacions d’urgència i emergència socials del Consell Comarcal del
Ripollès
Vist el Reglament del Consell Comarcal del Ripollès sobre situacions d’urgència i
emergència socials aprovat pel Ple de data 8-9-2009;
S’aprova la formulació al Consell Comarcal del Ripollès de les següents:
CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS:
1. AL SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA
a) El requisit d’empadronament a la comarca del Ripollès de tres mesos abans de
sol·licitar el servei, no s’ajusta amb la situació de necessitat que preveu el
reglament. Es poden donar situacions de necessitat sense complir la carència
exigida al Reglament. Que es farà ?
b) El temps màxim d’estada: és de 15 dies o d’un mes ? . No queda clar per què hi
ha dos terminis.
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c) Quina previsió hi ha pel cas que s’extingeixi l’estada al servei i els ocupants no
vulguin abandonar l’habitatge passats tres messes, ( i si no perquè no tenen on
anar ? ). No hi ha cap régim sancionador previst ?.
A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL O AJUTS EN ESPÉCIE DE
CARÀCTER PEREMPTORI
d). Si és un servei d’urgència per prestacions bàsiques (aliments...): com es pot
demanar una carència de sis mesos ?
2. Traslladar aquestes consideracions al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva
deguda constància i presa de raó.
3.5. Donar compte de l’escrit de l’INCASOL sobre fiances dels contractes de
subministrament d’aigua
L’INCASOL ens demana l’establiment d’un concert per al dipòsit de les fiances
exigibles al moment de fer contractes de subministrament d’aigua. Ens donen 15
dies per contestar.
Ho hem passat al CONGIAC per tal que ens assessorin.
3.6. Donar compte de l’actuació d’un funcionari
Es dona compte que el vigilant municipal Sr. Jordi Tubau va rebre les notificacions
de convocatòria del Ple ordinari el dia 18 amb l’ordre de repartir-la el mateix dia.
No la va repartir el dia 18, ni el dia 19 de setembre. Es va repartir el dia 23 al grup
de CIU qui va advertir al secretari que la convocatòria s’havia fet molt justa de
temps.
L’Alcaldia ha amonestat al funcionari pel retard en el compliment del servei.
3.7. Canvi de dia de les sessions de la Junta de Govern
Els assistents acorden l’establiment de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
els dilluns alterns a les 18:00 hores.
La propera sessió ordinària es farà el dia 13 d’octubre perquè el dia 12 és festa.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 21:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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