ACTA 2/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRER DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidats:
Regidora
Col·laborador
Excusen:
Regidora
Col·laboradora

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés
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.

Montserrat Portabella Darnés
Dolors Costa 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 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009).
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.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
No n’hi ha
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
1. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient de
tramitació ordinària de l’arrendament del servei de bar de la piscina municipal
2. Donar compte de la licitació del servei de jardineria
3. Proposta d’ADIF sobre arrendament dels solars de l’estació
4. Proposta de la Fundació MAP sobre els arbres de la Plaça de l’estació
5. Sol·licitud d’informe a la Comissió Comarcal d’Accés Motoritzat sobre el
tancament del camí d’Estiula durant els mesos de juny a setembre
6. Aprovació del conveni amb el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’una
subvenció per via de concertació d’un préstec amb l’ICF
7. Subvencions pendents de sol·licitud:
8. Informació de l’Alcaldia
9. 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 1, de la sessió de 19 de gener de 2012.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
Es comenten dues peticions de rescat de nínxols del cementiri municipal.
Es constata que al pressupost de 2011 no hi ha previsió per rescat de nínxols.
S’acorda que es deixin les peticions de rescat sobre la taula a l’espera de la possibilitat
d’introduir una partida al proper pressupost.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient de
tramitació ordinària de l’arrendament del servei de bar de la piscina municipal
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Vist que cal contractar el servei de bar de la piscina municipal per a la temporada d’estiu
2012, de juny a setembre;
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).
La Junta de Govern Local ACORDA:
1.

Aprovar l’expedient de contractació per a l’arrendament administratiu del servei de bar
de la piscina municipal, mitjançant la forma de varis criteris adjudicació, i obrir el procediment negociat d’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 234 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

2.

Aprovar el Plec de Clàusules d’explotació per a la contractació de l’arrendament del servei de bar de la piscina municipal mitjançant procediment negociat i tramitació ordinària.

3.

Anunciar la licitació al perfil del contractant de la web municipal, tauler d’anuncis i enviar
invitacions als professionals del municipi de Campdevànol

3.2. Donar compte de la licitació del servei de jardineria
L’alcalde comenta l’estat de la licitació: pendent de trametre invitacions per participar i
publica al perfil contractant.
3.3. Proposta d’ADIF sobre arrendament dels solars de l’estació
L’alcalde explica que hi ha una proposta d’ADIF per arrendar els terrenys de la RENFE a
l’Ajuntament. Encara ens han de fer saber les condicions.
3.4. Proposta de la Fundació MAP sobre els arbres de la Plaça de l’estació
L’alcalde explica les diferents opcions que ens ha fet saber el tècnic per tallar arbres a la Pl.
de l’Estació: tallar tres, quatre o sis arbres.
Fa temps que els veïns demanen la tallada dels arbres pel perill que poden suposar.
Hi ha tres arbres amb deficiències de tipus natural i un altre que pot suposar un perill per les
seves dimensions.
Els assistents acorden per unanimitat aprovar la proposta de tallar els quatre arbres
conflictius.
3.5. Sol·licitud d’informe a la Comissió Comarcal d’Accés Motoritzat sobre el
tancament del camí d’Estiula durant els mesos de juny a setembre
L’Ajuntament de Campdevànol ha vingut prohibint anualment l’aparcament de vehicles al
llarg del camí d’Estiula per tal de facilitar el pas de vehicles d’emergències (policia, bombers,
protecció civil...) durant la temporada d’estiu d’1 de juny a 30 d’octubre.
Aquesta prohibició s’ha dictat en exercici de facultats de prevenció de riscos d’emergències.
Conforme la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Les infraccions per
l’estacionament poden ser sancionades amb multes en funció de la incidència en situacions
de risc (lleus fins de 6.000 €; greus fins 150.000 € i molt greus fins 600.000 €) amb
independència de la responsabilitat civil derivada de l’incompliment.
L’aparcament al camí, sense afectar la prevenció de riscos, comportarà les sancions de
trànsit previstes a l’ordenança municipal de circulació vigent al moment dels fets.
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Els visitants que vulguin accedir a l’àrea del Torrent de la Cabana tenen la opció de deixar els
seus vehicles a la zona habilitada d’aparcament de la Font del Carol.
Tot i aquestes mesures al darrer estiu de 2011 es van produir greus fets derivat de la
massificació a la zona, amb resultat accidents molt greus per la integritat de les persones i
amb incidència notable pel Medi Ambient a la zona del torrent de la Cabana per la massiva i
descontrolada afluència de visitants.
Per tal de posar-hi remei a aquesta situació, o si més no limitar l’afluència massiva d’usuaris,
l’Ajuntament de Campdevànol s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de les Llosses per
estudiar la opció de tancar el camí d’Estiula durant els mesos de juny a setembre.
Com a pas previ a l’acord dels dos consistoris municipals es vol demanar a la Comissió
d’Accés Motoritzat del Consell Comarcal del Ripollès un informe favorable al tancament
puntual.
Vist l’article 7.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural (DOGC 2680, 14/7/98) que preveu la possibilitat de limitar l’accés als camins
de titularitat municipal, prèvia consulta a la Comissió Consultiva comarcal i amb notificació
de l’acord final al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Formular consulta prèvia a la Comissió Comarcal d’Accés Motoritzat al Medi Natural del
Consell Comarcal del Ripollès, sobre la limitació d’accés motoritzat al camí d’Estiula durant
els mesos d’estiu, de juny a setembre, pels motius exposats al cos d’aquest acord.
2. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de les Llosses per tal que faci arribar formalment
a la Comissió d’Accés Motoritzat i a l’Ajuntament el seu posicionament formal al respecte.
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès, Comissió d’Accés Motoritzat al
Medi Natural.
3.6. Aprovació del conveni amb el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament
d’una subvenció per via de concertació d’un préstec amb l’ICF
En data 25-1-2012 el Consell Català de l’Esport ens ha comunicat l’atorgament de la
subvenció per import de 75.000 € amb destinació a les obres de la piscina municipal de
Campdevànol;
La formalització de la subvenció es fa per via de conveni pel qual l’Ajuntament s’obliga a
concertar un préstec amb l’ICF i el Consell Català de l’Esport es fa càrrec de la devolució del
principal i els interessos.
L’import de l’operació de crèdit es destina a despeses d’inversió i l’Ajuntament pot recórrer al
crèdit públic, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes, inclosa l’emissió pública de
deute, d’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per tot això,
La Junta de Govern, per delegació del Ple de data 30-06-2011 (BOP de Girona 136 de 18-072011), per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni amb el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament de subvenció amb
destí a la piscina municipal de Campdevànol.
2. Aprovar expressament la concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec
a llarg termini, amb l’Institut Català de Finances per un import de 75.000 € amb les
condicions financeres següents:
Import: 75.000,00
Interès: Euribor més un diferencial (segons conveni ICF)
Liquidació d’interessos: anualitats vençudes
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Import comissió d’estudi: 0,10%
Import comissió d’obertura: 0,10%
Formalització: fedatari públic
Desemborsament: prèvia justificació de les obres
Acceptació de l’operació i condicions: dins d’un mes a partir de la data de notificació de
l’aprovació del crèdit
3. Facultar l’alcalde president Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms tant àmpliament com en Dret
sigui necessari per a la signatura del conveni i per a la concertació del préstec.
4.

Comunicar-ho al Consell Català de l’Esport per a la seva deguda constància

3.7. Subvencions pendents de sol·licitud
L’alcalde explica les subvencions convocades:
Generalitat de Catalunya: Feder 2007-2013, eixos 2 i 4
Diputació de Girona, Medi Ambient:
- Preservació i difusió valors naturals de Girona
- Del Pla a l’Acció
- Ajuts forestals
Com que hi ha temps per preparar-les hem d’estudiar totes les propostes possibles
3.8. Informació de l’Alcaldia
L’alcalde explica les diferents gestions realitzades des de l’ajuntament amb el personal de
neteja i l’expedient informatiu a un funcionari.
3.9. 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.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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