ACTA 3/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRER DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidors
Excusen:
Col·laboradors

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

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 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.

Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

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:
2.1. Sol·licitud diversos programes a DIPSALUT
2.2. Aprovació padrons fiscals del cementiri i recollida d’escombraries de 2012.
Referència:H.2.4.2/9/12
2.3. Sol·licitud autorització per treballs de condicionament i manteniment periòdic
guals sobre el riu Merdàs dins el terme municipal de Campdevànol - Exp.:
6.3.2/1/11
2.4. Decret de l’Alcaldia en matèria de personal
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Donar compte de la contractació del bar de la llar de pensionistes i jubilats
3.2. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions del Ripollès,
SL
3.3. Donar compte dels tràmits de licitació del bar de la piscina
3.4. Donar compte de la proposta de reglament de solars i voreres
3.5. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i la Diputació de Girona,
Lleida i Tarragona.
3.6. Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Feder 2007-2013
3.7. Informació de l’Alcaldia
3.8. 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 2, de la sessió de 2 de febrer de 2012.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Sol·licitud diversos programes a DIPSALUT
Atès que l’adhesió al Dipsalut permet l’accés als diferents programes específics que donen
cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la
salut adreçades a col·lectius de risc,
RESOLC:

1

1. Sol·licitar el programa Pt01. de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi i autoritzar el pagament de la taxa de 270,00 €.
2. Sol·licitar el programa Pt02. de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per
a la transmissió de legionel·losi i autoritzar el pagament de la taxa de 1.120,00 €.
3. Sol·licitar el programa Pt04. d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor.
4. Sol·licitar el programa Pt09. de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils i
autoritzar el pagament de la taxa de 205,00 €.
5. Sol·licitar el programa Pt13. de difusió dels plans de control als establiments alimentaris
de competència municipal.
6. Comunicar aquest acord a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona,
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria.
7. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat,
la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament l’òrgan gestor per
comprovar-ho.
8. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.

2.2. Aprovació padrons fiscals del cementiri i recollida d’escombraries de 2012.
Referència:H.2.4.2/9/12
Vistos els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2012 corresponent als tributs següents:
Taxa pels serveis de CEMENTIRI
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (ESCOMBRARIES
domiciliàries)
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Aprovar els padrons fiscals de la taxa de cementiri i de la taxa d’escombraries
domiciliàries de l’exercici 2012 corresponents a la segona cobrança.
2. Sotmetre a exposició pública als taulers d’anuncis municipals pel termini d’un mes,
comptador des de l’endemà de l’exposició, tal com disposa l’article 102 de la Llei General
Tributària.
3. Les dates de cobrament en període voluntari s'estendran des del dia 16 d’abril al 18 de
juny de 2012, ambdós inclusius, a les oficines de Recaptació del consorci de Recaptació del
Ripollès-Cerdanya en horari d’oficina.
2.3. Decret de sol·licitud autorització per treballs de condicionament i manteniment
periòdic guals sobre el riu Merdàs dins el terme municipal de Campdevànol - Exp.:
6.3.2/1/11
Atesa la necessitat de realitzar actuacions periòdiques de neteja de 10 guals existents a la
riera Merdàs entre la desembocadura del riu Freser, al barri de la Creu, i el pas de les
Coromines, al terme municipal de Campdevànol (Ripollès).
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local de 15-2-2012;
RESOLC:
1. SOL·LICITAR A l’Agència Catalana de l’Aigua autorització pels treballs de condicionament i
manteniment periòdic dels deu guals existents sobre el riu Merdàs dins el terme municipal de
Campdevànol.
2. TRAMETRE aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
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2.4. Decret de l’Alcaldia en matèria de personal
Es fa saber a la Junta la situació de l’expedient informatiu al funcionari Sr. Jordi Tubau i
Soler.
Per Resolució d’Alcaldia de data 5-1-2012, s’inicià el corresponent expedient informatiu a fi
de conèixer les circumstàncies concretes del cas i determinar la conveniència d’iniciar un
expedient disciplinari. L’interessat va presentar al·legacions en data 26-1-2012 (NRE 110) i
l’instructor va informar en data 9-02-2012.
L’alcalde posa en coneixement de la Junta la incoació d’expedient disciplinari al funcionari
sobre la base de l’informe de l’instructor. Abans de dictar la resolució definitiva ho farà saber
als membres de la Junta.
La Junta en queda assabentada i conforme per unanimitat.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Donar compte de la contractació del bar de la llar de pensionistes i jubilats
L’alcalde explica que estem en negociacions amb els dos candidats a la gestió del bar perquè
hores d’ara tots dos han renunciat a l’oferta presentada.
3.2. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions del Ripollès,
SL
A la vista de l’¡mport i les prestacions Es faculta l’alcalde per renegociar les condicions del
contracte proposat.
3.3. Donar compte dels tràmits de licitació del bar de la piscina
L’alcalde comenta l’estat de la licitació s’han tramés invitacions per participar a professionals
del sector amb publicació al perfil contractant municipal.
3.4. Donar compte de la proposta de reglament de solars i voreres
L’alcalde explica que des de l’Àrea d’Urbanisme hem preparat una proposta de reglament que
es passarà pel proper Ple ordinari.
Es lliura un exemplar als assistents.
3.5. Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i la Diputació de Girona,
Lleida i Tarragona.
S’acorda l’adhesió al Pla i facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per
a la signatura dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
de l’acord d’adhesió.
3.6. Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Feder 2007-2013
Vista la convocatòria de subvencions publicada al DOGC núm. 6057 de l’1.02.2012, la nova
convocatòria dels eixos 2 i 4, mitjançant l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per
presentar sol·licituds;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la presentació de la
sol·licitud i per a dictar les resolucions que siguin necessàries per l’execució d’aquest acord.
3.7. Informació de l’Alcaldia
L’alcalde explica l’estat de les obres del camí Ral i el problema dels Horts situats en zones
inundables.
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També fa saber que demà dia 16 de febrer a les 17:00 hi ha prevista una reunió amb
l’Ajuntament de les Llosses i propietaris afectats de la zona del torrent de la Cabana per
estudiar les opcions de cara el proper estiu.
3.8. 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
19:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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