ACTA 01/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 8 DE GENER DE 2015

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Convidats:

Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 20:00
Fi: 21:15
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 actes de sessions anteriors
2. Aprovació concertació de pòlissa de crèdit (expedient:2.3.1/5/14)
3. Acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a
la finca El Martinet
4. Adjudicació del contracte de serveis comunicatius a l’emprsa LIVE FM
PRODUCCIONS, SL
5. Informació de Presidència
6. 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 les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 35, de la sessió ordinària de 15 de desembre de
2014, i l’acta núm. 36, de la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2014.

2. Aprovació concertació de pòlissa de crèdit (expedient:2.3.1/5/14)
Fets
1. Per tal d’atendre les necessitats transitòries de Tresoreria en data 18 de novembre
de 2014 es sol.licità oferta a les entitats bancàries següents: CAIXABANK,
Banesto, Banco Santander, Banc Sabadell i BBVA
2. Dins del termini han presentat oferta el Banc Sabadell i BBVA.
3. Després de procedir a la negociació amb aquestes entitats bancàries i vistes les
diferents propostes, la intervenció ha emès informe determinant que l’oferta
econòmicament més avantatjosa era la presentada per l’entitat BBVA.
Fonaments de dret
1. El capital viu de les operacions de tresoreria, ascendeix a la quantitat
de/d’250.000,00 €, que representa 9,59 % sobre recursos corrents liquidats del
darrer exercici. Com que aquesta és inferior al 15% dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, la seva aprovació correspon al President de la
Corporació, de conformitat amb l’article 21.1.f) de la Llei de Bases del Règim Local.
2. En data 16 de desembre de 2013, l’Alcalde delegà a la Junta de Govern Local les
competències com a òrgan de contractació i la corresponent autorització de
despesa respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes
privats quan el seu import superi l’import dels contractes menors, però no superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Acord
Per tant, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. APROVAR la concertació d’una pòlissa de crèdit amb el BBVA, amb efectes 2 de
gener de 2015, amb les condicions següents:
Import de la pòlissa, límit:
Interès:

250.000,00 €
Referenciat al tipus Euribor 90 dies + 0,99 % (revisable
trimestralment, sense arrodoniment)

Comissions d’obertura:

0,18 %

Comissions d’estudi:

0,15 %

Comissions no disposició:
Intervenció:

0,10 % trimestral
Secretari de l’Ajuntament

2. DONAR COMPTE d’aquest acord pel Ple de la Corporació.
3. Comunicar la present resolució a l’interessat, a l’interventor i a tresoreria.

3. Acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a
la finca El Martinet
Fets
1. Per resolució de l’Alcaldia de 25/11/2013 es va aprovar la convocatòria de concurs
per a la concessió de 24 llicències d’us privatiu dels horts urbans titularitat de
l’Ajuntament de Campdevànol, situats a la finca El Martinet, pel seu conreu
ecològic agrícola amb destinació a l’autoconsum.
2. Ha formalitzat sol·licitud de llicència el senyor Josep Fernàndez Collado, segons
petició NRE 1215 de 28/10/2014.
Fonaments de dret
 Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans del municipi de
Campdevànol
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques
 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
Acord
Vista la resolució de l’Alcaldia de 16 de desembre de 2013, de delegació de
competències a favor de la Junta de Govern Local, s’acorda:
Primer. Adjudicar la llicència d’ús de l’hort urbà núm. 18, salvant el dret de propietat i
sens perjudici d’altres, a favor del senyor Josep Fernàndez Collado.
Segon. Informar a l’interessat que la llicència atorgada té caràcter personalíssim i no
es pot cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin
de l’autorització d’ús, ni trametre-la a tercers, així com hauran de donar compliment a
la resta de requeriments previstos.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns
3. Adjudicació del contracte de serveis comunicatius a l’emprsa LIVE FM
PRODUCCIONS, SL
Fets
L’Ajuntament està interessat en la contractació de serveis comunicatius radiofònics per
a realitzar durant l’any 2015 entrevistes, falques, retransmissions dels plens en
directe...
Fonaments de dret
— Els articles 10, 111, 138 i la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
— L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat:

1. Aprovar la contractació dels serveis comunicatius descrits en la proposta de
contracte a l’empresa LIVE FM PRODUCCIONS, SL per un import global de
8.000,00 euros, IVA INCLÒS, per als serveis comunicatius següents:
- Entrevistes: Representants
consistori

electes

del

Entitats

3.250,00 €

- Falques (indefinit)

1.500,00 €

- Ple en directe

1.500,00 €

- Fira de Nadal:
(entrevistes)

Ràdio

en

directe

+ Sonorització de la fira

925,00 €

- Sant Jordi

825,00 €

TOTAL

8.000,00 €

2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Facultar al senyor regidor, Gerard Soler i Serra, per la formalització del contracte i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
4. Informació de presidència
L’alcalde informa dels assumptes següents:
 Dóna compte dels decrets d’Alcaldia signats des de l’última Junta de govern local.
 Repassa i valora les obres i projectes municipals en procés d’execució.
 Informa de l’estat en que es troba el procés de selecció de la plaça de secretaria
intervenció i que s’haurà de produir un canvi de data del Ple ordinari del mes de
gener atès que en la data prevista no s’haurà pogut incorporar la nova persona.
 Informa sobre l’estat en què es troba l’expedient de contractació de les obres de la
nova escola.
 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.

5. 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

