ACTA 9/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 D’ABRIL DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Marta Bardulet Farrés
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Inici: 19:30
Fi: 21:20
Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol 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 què es relacionen al
marge.

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012.
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Acord de formalització del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per la realització
de les activitats de “Gaudeix l’Estiu al Ripollès”
3. Informe d’Alcaldia
4. 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 8, de la sessió de 3 d’abril de 2013.

2. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
PER LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE GAUDEIX L’ESTIU AL RIPOLLÈS
El Servei de Joventut del Ripollès, en els dies 1 de juliol i 26 de juliol de 2013,
organitzarà la tercera edició del projecte “Gaudeix l’Estiu al Ripollès”, adreçat a joves
entre 12 i 17 anys.

D’acord amb la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Consell Comarcal del
Ripollès, l’Ajuntament de Campdevànol contribuirà amb una aportació de 300 euros
pel finançament de les tres sortides programades dins del projecte Gaudeix l’Estiu al
Ripollès.
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per al 2013 per a fer front
a aquesta despesa.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i
l’Ajuntament de Campdevànol per la realització de les activitats de Gaudeix l’Estiu
al Ripollès.
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització de la
sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
3. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.”
5. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informa sobre l’estat d’ocupació del mercat municipal setmanal i la possibilitat
d’acceptar algunes de les sol·licituds que consten al Registre de l’Ajuntament.
Informa en relació amb l’estat actual de la sèquia Molinar, de la Comunitat de
Regants i de les conclusions obtingudes després de l’última reunió mantinguda
amb representants de l’ACA i del Departament de Territori i Sosteniblitat.
Informa sobre la proposta de conveni amb l’empresa Correus per l’ocupació del
local de l’oficina municipal.
Informa en relació amb les queixes rebudes dels veïns del barri de l’Estació per la
propagació de rates i les gestions portades a terme per l’empresa GestiorQuímics.
En relació amb la tala dels arbres del Passegi de Can Branques s’han rebut els
informes favorables de la Fundació MAP i dels serveis tècnics municipals, per
aquest motiu properament es procedirà a la seva tala.
Informa en relació amb l’estat d’execució de la construcció de la segona pista de
pàdel.
Informa en relació amb la incautació dels avals de COEMPCO per incompliment
reiterat del contracte de construcció i millores de la piscina municipal i la necessitat
d’adquirir uns nous equips de cloració.
Informa en relació amb l’estat de tramitació de l’expedient de contractació del
servei de socorrisme de la piscina municipal.
Informa en relació amb l’estat de tramitació de l’expedient de selecció del director/a
del Casal d’Estiu
Informa en relació amb la reunió amb el Consorci de Vies Verdes.
Informa sobre la problemàtica dels ecotrons a les sorreres públiques i la necessitat
de retirar-les per indicació dels serveis tècnics de DIPSALUT.

7. 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 al lloc i
data dalt consignats.

La secretària,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

