ACTA 9/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 19 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 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.

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 les sol·licituds de subvencions realitzades per l’Alcaldia:
2.1.1. Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural de la Diputació de
Girona
2.1.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per millora de
l’equipament informàtic de l’Ajuntament
2.1.3. Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Girona per l’organització de la
Cursa Comte Arnau
2. Donar compte de la presa de possessió i renúncia de la secretària interventora
de l’Ajuntament adjudicatària del concurs unitari de 2011.
3. Donar compte de l’acomiadament per causes objectives d’una treballadora de
neteja.

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Deixar sense efecte la reducció de jornada del personal de neteja
3.2. Aprovació de la placa de la piscina municipal
3.3. Problema d’un alumne de la Llar d’Infants
3.4. Marató de TV3 del 27 de maig de 2012 per la pobresa
3.5. Col·laboració amb la Flama del Canigó 2012
3.6. Pagament d’una factura de la Festa Major 2011
3.7. Al·legacions sancions de trànsit per aparcar a places de l’Hospital
3.8. Multes coercitives per desatenció dels requeriments, Sra. Adelina Sebastian
3.9. Problemes amb les pistes d’esport del barri de l’Estació

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 12 d’abril de 2012.

2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1. Donar compte de les sol·licituds de subvencions realitzades per l’Alcaldia
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2.1.1. Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural de la Diputació de
Girona
Vistes les bases reguladores de les subvencions del Fons de Cooperació Cultural Local de la
Diputació de Girona, any 2012 i la seva convocatòria corresponent.
RESOLC:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 5.722,55 € del Fons de Cooperació
Cultural de la Diputació de Girona.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
3. 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.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Ho mana i signa l’alcalde a Campdevànol, 16 d’abril de 2012.
2.1.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per millora de l’equipament
informàtic de l’Ajuntament
Vistes les bases reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als
ajuntaments i consells comarcals per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
RESOLC:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 2.333,21 € per a millora de
l’equipament informàtic de l’Ajuntament, dins el marc de les subvencions per a noves tecnologies.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
3. 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.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Ho mana i signa l’alcalde a Campdevànol, 18 d’abril de 2012.
2.1.3. Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Girona per l’organització de la
Cursa Comte Arnau
Vista la convocatòria de subvencions per a l’any 2012, destinades al foment i la pràctica de
l’esport, adreçades als ajuntaments i les entitats esportives.
RESOLC:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 1.000 € per a l’organització de les
Jornades de Promoció de l’Esport, dins el marc del Subprograma A.3. Suport als programes
d'activitat físicoesportiva dels municipis de menys de 5.000 habitants.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
3. 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.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
Ho mana i signa l’alcalde a Campdevànol, 16 d’abril de 2012.
2.2. Donar compte de la presa de possessió i renúncia de la secretària interventora
de l’Ajuntament adjudicatària del concurs unitari de 2011.
L’alcalde explica que avui ha comparegut la persona nomenada al concurs unitari per tal de
prendre possessió de la plaça i seguidament renunciar-hi.
El secretari actual ha cessat automàticament i seguidament ha tornat a prendre possessió,
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pendent de la ratificació del seu nomenament per la Direcció General d’Administració Local.
2.3. Donar compte de l’acomiadament per causes objectives d’una treballadora de
neteja.
L’alcalde explica que ja hem formalitzat l’acomiadament per causes objectives d’absentisme
laboral d’una treballadora del servei de neteja.

3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES:
3.1. Deixar sense efecte la reducció de jornada del personal de neteja
L’alcalde explica que a conseqüència de l’acomiadament d’una treballadora del servei de
neteja, la reducció d’hores prevista a l’expedient de reducció de jornada s’ha produït de fet
sense necessitat de reduir les hores de cada treballadora.
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Deixar sense efecte la proposta de reducció de jornada aprovada per Decret d’Alcaldia de
data 1-2-2012.
2. Comunicar-ho als representants de personal i a les treballadores afectades
3. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri
3.2. Aprovació de la placa de la piscina municipal
El conveni amb el Consell Català de l’Esport per poder cobrar la subvenció ens obliga a
col·locar una placa justificativa del finançament de la construcció de la piscina municipal.
Vistes les tres propostes per a la fabricació de la placa, per unanimitat s’acorda seleccionar la
opció de placa gravada amb làser per import de 200 €, per raó de preu/cost.
3.3. Problema d’un alumne de la Llar d’Infants
L’alcalde explica que una mare d’un nen ha manifestat la seva intenció de retirar el seu fill de
la Llar d’Infants i demana pagar només quatre dies d’abril que són els que ha fet servir.
La Junta aprova per unanimitat donar de baixa el nen matriculat i liquidar els quatre dies de
prestació del servei.
3.4. Marató de TV3 del 27 de maig de 2012 per la pobresa
Per unanimitat la Junta de Govern acorda donar suport a la iniciativa.
3.5. Col·laboració amb la Flama del Canigó 2012
Per unanimitat la Junta de Govern acorda:
1. Donar suport a la iniciativa de TRADICAT i una aportació, com cada any, de 100 €.
2. Donar suport a la iniciativa del GEC per la portada de la flama del Canigó a Campdevànol.
3.6. Pagament d’una factura de la Festa Major 2011
Vist el retard en el pagament de l’actuació de l’empresa Shakata durant la Festa Major,
(factura a nom de Pere Rosell);
Atès que l’actuació es va gestionar des de l’Ajuntament,
La Junta de Govern acorda fer el pagament directament en nom del contractista Sr. Pere
Rosell per tal que quedi liquidat el deute amb la companyia.
3.7. Al·legacions sancions de trànsit per aparcar a places de l’Hospital
Els assistents comenten diferents sancions de trànsit per aparcar a les places reservades per
al personal de l’Hospital degudament acreditat.
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El criteri és que només poden aparcar els vehicles degudament identificats amb l’acreditació
lliurada per l’Hospital.
L’alcalde estudiarà cada cas i proposarà l’estimació o desestimació de les al·legacions a
l’instructor de l’expedient.
3.8. Multes coercitives per desatenció dels requeriments, Sra. Adelina Sebastian
L’alcalde explica que es va fer una reunió amb la interessada i van prendre uns compromisos
d’actuació. Al dia d’avui encara no ha complert amb res del que va dir per la qual cosa hi ha
dues multes coercitives que han esdevingut fermes.
3.9. Problemes amb les pistes d’esport del barri de l’Estació
La Sra. Portabella comenta el problema d’una veïna amb nens petit que li entren pilotes al
pati de caso i els nens truquen al timbre contínuament per recuperar-les. S’ha d’estudiar la
possibilitat de girar la pista per evitar-ho.
Si cal retirar l’eskate en girar la pista, s’hauria de fer a l’espera de situar-la a un altra lloc
ben aviat: estem a l’espera de la negociació amb ADIF sobre l’arrendament del solar del camí
de la Creu.
També hi ha l’opció de posar-hi una xarxa/sostre per evitar que les pilotes surtin de la pista
que pot sortir més barata.
La Junta de Govern aprova la proposta per unanimitat
3.10. Varis
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen acord o
informe de la Junta de Govern Local:
-

Col·laboració amb la nova pista de pàdel del Club de Tennis Campdevànol
Reunió amb la Ràdio
Contractació de socorristes
Projecte d’instal·lació elèctrica al torrent de la Cabana
Reunió pel tema torrent de la Cabana amb veïns i propietaris.
Renovació del camió de la Brigada obsolet
Valla d’obra a la Pujada de l’Església

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan són les
20:57 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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