ACTA 8/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 12 D’ABRIL DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Montse Portabella Darnès
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda

Convidats:

Marta Bardulet Farrés
Gerard Soler Serra
Jaume Garcia Anglada
Dolors Costa Martínez

Col·laborador:
Excusa:

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 17:00 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.

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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
1. Donar compte de la incautació d’avals a l’empresa COEMPCO per desperfectes a
les obres de la piscina municipal
2. Donar compte de la signatura del contracte de jardineria amb la Fundació MAP
3. Donar compte de la incoació d’expedient disciplinari de personal
4. Aprovació de la relació de premis del certamen literari de 2012

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
1. Donar compte de la tramitació de la licitació del Bar de la Piscina
2. Proposta de licitació del bar del pavelló
3. Participació a la Comissió Mixta Ripoll-Campdevànol per commemoració Ramon
Casanova
4. Estudi de la externalització del servei de socorrista de la piscina municipal
5. Incidència als edificis del carrer Freser per filtracions d’aigua
6. Actuacions de la brigada a la Pl. de la Dansa
7. Inici d’actuacions pel Casal d’Estiu 2012
8. Donar compte dels canvis en matèria d’organització del personal
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 7, de la sessió de 30 de març de 2012.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Donar compte de la incautació d’avals a l’empresa COEMPCO per desperfectes
a les obres de la piscina municipal
L’alcalde explica que l’empresa COEMPCO no ha atès els requeriments que fa mesos els ha
fet la tècnica municipal. Darrerament se’ls va fer un requeriment d’Alcaldia amb un termini
per fer les obres que han incomplert.
Ara hem iniciat els tràmits per incautar parcialment els avals.
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2.2. Donar compte de la signatura del contracte de jardineria amb la Fundació MAP
L’alcalde explica que farem un acta públic per signar el contracte del servei de jardineria amb
la Fundació MAP. L’inici del servei està previst pel dia 16 d’abril.
2.3. Donar compte de la incoació d’expedient disciplinari de personal
L’alcalde explica que l’expedient informatiu va acabar i ara es comença a tramitar l’expedient
disciplinari amb acord d’incoació i notificació del plec de càrrecs.
Abans de resoldre s’informarà als membres de la Junta
2.4. Aprovació de la relació de premis del Certamen literari de 2012
Certamen literari
Referència: cultura 12.2/3/12

Vista la convocatòria i les bases corresponents al XII Certamen literari de
Campdevànol corresponent a aquest any 2012.
De conformitat al veredicte de guanyadors i finalistes de les diferents categories
emès pels dos jurats qualificadors de les obres presentades en aquesta
convocatòria literària, que queda reflectit en les actes del dia 11 d’abril de 2012.
Vist el parer de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
ÚNIC. APROVAR el pagament en metàl·lic dels premis del XII certamen literari de
Campdevànol, següents:
Premi
1r
Finalista

60€
30 €

Premi
1r
60€
Finalista
30 €

Premi
1r
Finalista

60€
30 €

Premi
1r
60€
Finalista
30 €

Premi
1r
Finalista

100€
80 €

Premi
1r
Finalista

100€
80 €

Premi
1r
Finalista

250 €
175 €

Premi
1r
250 €
Finalista
175 €
Accèssit

Narrativa JUVENIL A (de 12 a 14 anys- 1r i 2t ESO)
Nom
Obra
Oriol Guillamet Armengol
Esclaus del temps
Martí Calzada Muntané
Buscant el meu millor amic
Poesia JUVENIL A (de 12 a 14 anys- 1r i 2t ESO)
Nom
Obra
Oriol Guillamet Armengol
El meu freixa
Neus Vila Badia
Ben amagat
Narrativa JUVENIL B (de 14 a 16 anys- 3r i 4t ESO)
Nom
Obra
Natàlia Cuenca Balaña
L’èxit: amor i afició
Sara Tengo Lacon
Celobert
Poesia JUVENIL B (de 14 a 16 anys- 3r i 4t ESO)
Nom
Obra
Natàlia Cuenca Balaña
La nit en que ballàvem
Laia Cutrina Gallart
Un record
Narrativa JUVENIL C (de 16 a 18 anys- Batxillerat)
Nom
Obra
Alba Bosoms Mesa
Aquell tren que vaig perdre fa anys
DESERT
DESERT
Poesia JUVENIL C (de 16 a 18 anys- Batxillerat)
Nom
Obra
Alba Bosoms Mesa
Amor i mort
Roger Castella Urbón
La placidesa de la nit
Narrativa Adults
Nom
Obra
Ramon Esquerre Cirera
La mà al pit
Albert Garcia Elena
La juguesca
Poesia Adults
Nom
Obra
Raimond Aguiló Bartolomé
T’ho diré en fi de bé
Núria Calabuig Iscla
Cansat de caminar
Pau-Xavier Elias Cruz
Reflexions a l’entorn d’un paisatge íntim
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3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Donar compte de la tramitació de la licitació del Bar de la Piscina
L’alcalde explica que ha quedat desert perquè no s’ha presentat cap candidat en cap dels dos
terminis.
3.2. Proposta de licitació del bar del pavelló
Vist que el termini de vigència de l’arrendament del bar del pavelló ha finalitzat la Junta de
Govern per unanimitat ACORDA:
1. Comunicar a l’arrendatari del Bar del Pavelló la finalització del contracte pel transcurs
del termini.
2. Procedir a la licitació pública d’un nou contracte d’arrendament

3.3. Participació a la Comissió Mixta Ripoll-Campdevànol per commemoració Ramon
Casanova
L’alcalde explica que en Manel Pulido de Campdevànol i en Pere Jordi Piella de Ripoll
promocionen una Comissió Mixta entre Ripoll i Campdevànol pel centenari de Ramon
Casanova i Danés (Campdevànol, Ripollès, 1892 — Barcelona, 1968), amb motiu de la
capitalitat de la Cultura catalana de 2013 del municipi de Ripoll.
Volen fer una exposició a Ripoll. La idea és que també es pugui exposar a Campdevànol.

3.4. Estudi de la externalització del servei de socorrista de la piscina municipal
El Sr. Soler explica que la gestió dels socorristes de la piscina es pot fer a través d’una
empresa especialitzada que es fa responsable del funcionament del servei i pot contractar
veïns de Campdevànol i rodalies.
Hem d’estudiar la relació qualitat preu i demanar més ofertes.

3.5. Incidència als edificis del carrer Freser per filtracions d’aigua
L’alcalde explica que han hagut queixes de filtracions als edificis del carrer Freser que
provenen de la capil·laritat del riu Freser.
L’empresa COVIDO33 va executar les obres.
Els farem arribar un informe tècnic als veïns explicant el motiu de les filtracions.

3.6. Actuacions de la brigada a la Pl. de la Dansa
L’alcalde explica que ha retirat les disqueteres horitzontals i queda pendent la retirada de les
llums verticals.
3.7. Inici d’actuacions pel Casal d’Estiu 2012
La Sra. Portabella explica que hem iniciat els tràmits del Casal d’Estiu: contractació de
monitors amb anunci públic, assegurances, reserva de les colònies...
S’ha tramès una enquesta a l’escola per saber quants nens tenen interès a participar
3.8. Donar compte dels canvis en matèria d’organització del personal

L’alcalde explica els canvis:
1. Canvi de contracte temporal actual sense data acabament per contracte obra o servei determinat de Jaume Caballero per establir data acabament ( si no és temporal no pot ser rellevista): un mes de durada. Posterior canvi a contracte de relleu al 100% amb respecte drets adquirits (dins del mes de contracte per obra o servei determinat
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2. Canvi de contracte de Mohamed Mohna per rellevar Ramon Perearnau (fins ara rellevat per
la Montse Escobar) categoria oficial 2a. Substitució rellevista.
3. Canvi contracte Julio Arribas a 15% jornada rellevat amb jubilació parcial fins 65 anys.
4. Acomiadament per causes objectives Teresa Penedès 20 dies per any treballat amb el límit
12 mesos.
5. Decret de subrogació de la Montse Escobar a la Fundació MAP per successió d'empresa
mentre duri la concessió de la jardineria.
6. Problemàtica al servei de neteja:
Amb l’acomiadament d’una treballadora, ens queden cinc per prestar el servei de neteja i s’ha
de reorganitzar.
A més, actualment tenim la netejadora de la llar d’infants de baixa mèdica i ens fa anar malament. S’ha detectar un problema personal entre les treballadores de la llar i la netejadora que
s’ha de solucionar amb una reunió.
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
18:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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