AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 18/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso i Bosoms
Amb veu i vot
Sergi Corbatera Jorge
Jordi Tubau i Mitjavila
Dolors Costa Martínez

Convidats:

Amb veu i sense vot
Maria Sau Tubau
Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras
Blanca Sánchez

Inici: 19.30
Fi: 20.25
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 Joan Manso i Bosoms en virtut
i l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

Absents :

Actua com a secretària accidental la Sra. Núria Charques Grífol.
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. Règim interior i territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 10.9.2015 acta núm 17/2015
2. Serveis de Barris , generals , comerç i fires
3. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/ d’acord amb àrees
O/2015/18
P/2015/16
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directe bancari.
3.4 proposta d’amortització anticipada parcial d’un préstec d’inversió
4. Serveis d’esports , seguretat ciutadana, Media ambient, sostenibilitat i mon Rural
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5. Servei de turisme , benestar social, atenció a la gent gran i joventut
5.1 Proposta pagament de subvencions a entitats culturals i esportives de Campdevànol per les
activitats realitzades al llarg de l’exercici 2014

6. Serveis de cultura , festes i comunicació
7. Serveis d’ensenyament, Formació i Patrimoni

8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. Règim interior i territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 10.9.2015 acta núm 17/2015

S’aprova per unanimitat
2. Serveis de Barris , generals , comerç i fires
3. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/..d’acord amb àrees
O/2015/18
P/2015/16
S’aproven per unanimitat
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.

Es proposa l’aprovació de la previsió de tresoreria i ordre de pagament corresponent que
s’adjunta com annex a la present acta.
S’aprova per unanimitat
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec directe bancari

S’aprova per unanimitat .
3.4 proposta d’amortització anticipada parcial d’un préstec d’inversió
ANTECEDENTS
En data 20/12/2011 l’Ajuntament de Campdevànol va formalitzar un préstec amb el BBVA per import de
250.000,00 euros. Encara que el termini de venciment d’aquesta operació és el 31/12/2021, es tracta d'un
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préstec pont que cal amortitzar anticipadament a mesura que es rebin les subvencions de les diferents
administracions destinades a la construcció de la piscina.
En data 5/07/2012 es van cobrar 23.750 € de la subvenció de de la Diputació de Girona per a la “reforma de
la piscina a l’aire lliure”.
En data 4 de maig de 2015 es van cobrar els 160.000 € corresponents a les “obres complementàries de la
piscina municipal” corresponents als PUOSC.
Actualment l’Ajuntament de Campdevànol ha ingressat 8.602,25 €, dels 75.000 € concedits, de la subvenció
del Consell Català de l’Esport per a la “reforma de la piscina a l’aire lliure”. Segons conveni signat en data
15/02/2012 la subvenció es farà efectiva a mesura que l’Ajuntament justifiqui el pagament de les quotes
d’amortització de l’esmentat préstec.
Transcorregut el període de carència de dos anys de l’operació de préstec, a partir del 31 de març de 2014
es va iniciar l’amortització mitjançant quotes trimestrals. A data d’avui s’ha amortitzat ja 46.875 € de la
citada operació.
FONAMENTS JURÍDICS
Els articles 2.1.f) i 48 a 55 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.
Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Els articles 11 a 17 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Els articles 25 i següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el desplegament
de la Llei 8/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
La Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
La Disposició Final Trentena Primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2013.
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1.

2.
3.

Procedir a l’amortització anticipada de 136.718,75 € en data 30 de setembre de 2015. Aquesta
quantitat, sumada als 7.812,50 € d’amortització ordinària prevista per la mateixa data, suposa el
70 % del capital pendent de retornar. Un cop realitzada la cancel·lació anticipada, quedarà
pendent d’amortitzar únicament l’ import de 58.593,75 €, corresponent a la subvenció del Consell
Català de l’Esport.
Comunicar-ho al BBVA als efectes oportuns.
Autoritzar a l’alcalde Joan Manso i Bosoms en tants poders com en dret fora menester per la
consecució del present acord

S’aprova per unanimitat .
4.

Serveis d’esports , seguretat ciutadana, Media ambient, sostenibilitat i mon Rural

5.

Servei de turisme , benestar social, atenció a la gent gran i joventut
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5.1 Proposta pagament de subvencions a entitats culturals i esportives de Campdevànol per les activitats
realitzades al llarg de l’exercici 2014
ANTECEDENTS
Per acord de Junta de Govern de data 6.8.2015 es van atorgar les subvencions a les entitats culturals i
veïnals, esportives i de lleure de Campdevànol corresponent a activitats organitzades durant l’exercici
2014
En data 21.8.2015 va resoldre el 1er pagament de les entitat que ja havien justificat l’import de la
subvenció atorgades .
Atès que altres entitats han presentat les factures justificatives de la subvenció atorgada.
Atès que les entitats que es detallen han presentat factures justificatives de les activitats organitzades
durant l’any 2014, superiors en un 20 % a l’import atorgat.
FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003 i el Reglament de Subvencions de l’Ajuntament de
Campdevànol
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
Procedir al pagament de les subvencions a les entitats culturals de Campdevànol corresponent a activitats
organitzades durant l’exercici 2014 que seguidament s’especifiquen:
Entitat

Subvenció

Concepte

Sol solet
Sant Grau

345,5
400,00

Activitats cultural
Activitats esportiva

Import
justificat
420,01
1057,29

Pagament
subvenció
345,5
400, 00

S’aprova per unanimitat
6. Serveis de cultura , festes i comunicació
7. Serveis d’ensenyament, Formació i Patrimoni
8.Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

27/08/2015
27/08/2015
31/08/2015

Gratificacions nòmina mes d’agost.
Incoació expedient restauració realitat urbanística a l’Av.
Catalunya 21.
Protecció del patrimoni festiu de la Dansa de la Gala de
Campdevànol.
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31/08/2015
31/08/2015
01/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
07/09/2015

Convocatòria junta de govern local.
Concessió dret funerari.
Modificació de pressupost 13/2015.
Traspàs concessió nínxol.
Requeriment per subsanar llicència obres.
Ocupació via pública per construcció nau.
Convocatòria Junta govern local.

Es donen per assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
L’alcaldia dona compte dels següents assumptes:
1.
S’ha plantejat un mal entès amb el personal de la brigada contractat mitjançant contracte de
relleu en referència a la seva jornada per als dies de festa major, no obstant reunits amb ell sembla
que ha entès que el seu contracta te una jornada parcial compactada i preestablerta que no
coincideix sempre amb la del resta de personal de la brigada
2. La senyora Anna Porras del personal de neteja també ha mostrat interès per poder-se acollir a una
jubilació parcial. En aquest sentit caldrà preveure si el personal de relleu pot contractar-se per
reforçar la brigada
3. Aquest any , a data d’avui la recaptació i els papers per a les parades de la festa major estan
gairebé presentats per tots., tot i alguns incidents sembla que el sistema ha funcionat
4. La xurreria Ramos s’ha ofert a regalar-nos els xurros de la festa major com cada any.
5. També hi ha hagut incidents en el muntatge de la carpa que va davant de Comforsa, després de
la vista que els vàrem fer amb els serveis tècnics i un dia d’endarreriment , no obstant la carpa
està muntada.
6. El personal de la Brigada Kiko Teixidó , poder estarà força temps de baixa pel que caldrà
preveure si es pot cobrir la seva absència temporal
7. El socorrista d’aquest any ha sol.licita visita amb el regidor i l’alcalde segurament per excusar el
servei prestat
Els regidors repassen les funcions assignades en els diferents actes e al Festa Major.
8.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9.Informació de regidories
10.Varis, precs i preguntes

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.
La secretària
Núria Charques Grífol

Vist i plau
El president,
Joan Manso i Bosoms
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