ACTA 10/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 24 DE MARÇ DE 2014
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Convidats:
Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 19:30
Fi: 21:00
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. Acord en relació amb la baixa de l’inventari de béns d’un vehicle
2. Sol·licitud per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat,
l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents
3. Sol·licitud del Fons de cooperació econòmica i cultural 2014 de la
Diputació de Girona
4. Concertació de Préstecs de 8.500 €, 52.000 € i 17.000 € per al
finançament d’inversions
5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament per oferir el
servei d’assessorament a emprenedors en el marc del projecte del
Departament d’Empresa i Ocupació anomenat “Catalunya Emprèn”
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. ACORD EN RELACIÓ AMB LA BAIXA DE L’INVENTARI DE BÉNS D’UN
VEHICLE

Fets
1. En d’avui s’ha emès Informe dels Serveis Tècnics Municipals referent el bé vehicle
matrícula GI-8117-AZ, marca Citroën C15 que pel seu deteriorament resulta
inaplicable als Serveis Municipals als que està adscrit, ja que no es pot destinar al

seu aprofitament normal ni a cap altre destí en aquest Servei o en altres d’aquest
Ajuntament.
2. En data d’avui s’ha emès informe d’intervenció en què consta la situació comptable i
de valor del bé vehicle matrícula GI-8117-AZ, marca Citroën C15.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional segona de la Llei
30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic, l’alcalde és el competent
per a l’alienació dels béns mobles.
2. Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’alcalde va delegar a la
Junta de Govern Local l’alienació del patrimoni municipal quan el seu valor no
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros.
Resolució
Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Declarar el bé vehicle matrícula GI-8117-AZ, marca Citroën C15 com a bé no
utilitzable per als Serveis Municipals, fixant-li un valor residual de zero Euros, i
donar de baixa de l’Inventari General.
2. Ordenar el lliurament del vehicle a una empresa de desballestaments de
vehicles que hauran de tramitar la baixa a la Direcció General de Tràfic.
2.SOL·LICITUD PER A ACTUACIONS URGENTS D'ADAPTACIÓ A LA
SEGURETAT, L'HABITABILITAT O LA FUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS EXISTENTS
Fets
L’arquitecta tècnica municipal ha redactat la memòria valorada de l’actuació de “Millora
de la Seguretat al Pavelló d’esports Mercé Guix de Campdevànol”
Fonaments de dret
Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat,
l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l’any 2014, i
se n'aproven les bases reguladores.
Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’Alcalde ha delegat a la
Junta de Govern Local aprovar la sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció per a l’actuació de “Millora de la Seguretat al Pavelló
d’esports Mercé Guix de Campdevànol”.
2. Comunicar aquest acord al Consell Català de l’Esport, 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.
3. SOL.LICITUD DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
2014 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Fets
Al llarg de l’any es celebren a Campdevànol diverses festivitats, la majoria d’elles de
caire popular i tradicional, on poc a poc, s’hi van introduint activitats culturals més
contemporànies per tal de respondre a les necessitats de la població més jove.
L’arquitecta tècnica municipal ha redactat la memòria valorada de l’actuació
“Remodelació de la plaça Melcior Vaquer i el seu entorn urbanístic”
Fonaments de dret
Convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria única de
l’any 2014, per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments en l'àmbit de
cooperació municipal “Fons de Cooperació econòmica i cultural 2014”:
Bases de les Subvencions als ajuntament gironins dins el “Fons de Cooperació
econòmica i cultural 2014”, segons bases aprovades pel ple de la Diputació en sessió
celebrada el 27 de novembre de 2012 i publicades al BOP de Girona número 230 de
30 de novembre de 2012, i els annexos aprovats inicialment en els plens de gener i
febrer del 2014.
Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’Alcalde ha delegat a la
Junta de Govern Local aprovar la sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions.
Acords
La Junta de Govern Local acorda:
1. Sol·licitar una subvenció de 5.615,55 € per a despeses culturals dins el marc del
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, any 2014.
2. Sol·licitar una subvenció de 31.821,45 € per a l’actuació “Remodelació de la plaça
Melcior Vaquer i el seu entorn urbanístic” dins el marc del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, any 2014.
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
4. 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.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.

4. CONCERTACIÓ DE PRÉSTECS DE 8.500 €, 52.000 € I 17.000 € PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS
Fets
En data 28 de febrer, es va iniciar procediment per concertar les operacions de
préstec, de 8.500 € i 52.000 €, per al finançament les obres: Augment de pressió al
Barri del Roser i Millora i Condicionament dels Vestuaris del Camp de Futbol.
Posteriorment, en data 3 de març, es va iniciar l’expedient per concertar un altre
préstec de 17.000 € per a Millora enllumenat tram urbà carretera Gombrèn. Les tres
actuacions estan previstes en el Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014.
Es van sol·licitar ofertes a les entitats financeres BBVA, LA CAIXA, Banco Santander i
Banc Popular, atorgant el termini del dia 19 de març, per a la presentació d’aquestes.
Han presentat oferta:
— BBVA per a les tres operacions.
— la Caixa per als préstecs per a les dues actuacions: Augment de pressió al
Barri del Roser i Millora enllumenat tram urbà carretera Gombrèn.
Fonaments de Dret
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat
amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals,
Acord
Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de Augment de
pressió al Barri del Roser i Millora, per import de 8.500 € al BBVA, amb les condicions
que es detallen.
2. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de
Condicionament dels Vestuaris del Camp de Futbol, per import de 52.000 € al BBVA,
amb les condicions que es detallen.
3. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de Millora
enllumenat tram urbà carretera Gombrèn, per import de 17.000 € al BBVA, amb les
condicions que es detallen.
— Imports: 8.500 €, 52.000 € i 17.000 €
— Termini total: 12 anys
— Carència d’amortització: 2 anys.
— Disposició: immediata.
— Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 3,40 %, sense arrodoniment
— Periodicitat de la revisió: trimestral.
— Liquidació dels interessos: trimestral.
— Comissions:
D’estudi: 0,50 %
D’obertura: 0,25 %
D’amortització anticipada: 0 €
— Formalització davant secretaria de l’Ajuntament
4. Comunicar les operacions de crèdit a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances de la Generalitat de Catalunya.

5. Notificar aquest Acord a les Entitats financeres que van presentar ofertes.

5. APROVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I EL CONSORCI RIPOLLÈS
DESENVOLUPAMENT PER OFERIR EL SERVEI D’ASSESSORAMENT
A
EMPRENEDORS
EN
EL
MARC
DEL
PROJECTE
DEL
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ ANOMENAT “CATALUNYA
EMPRÈN”
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
projecte “Catalunya Emprèn”, promou un suport eficaç a la creació d’empreses i crear
un entorn mes favorable perquè les persones emprenedores puguin posar en marxa i
desenvolupar el seu projecte d’autoocupació a la comarca del Ripollès.
El Consorci Ripollès Desenvolupament (en endavant CRD), és l’organisme de
promoció econòmica de la comarca del Ripollès i que té delegades aquestes facultats
per part del Consell Comarcal del Ripollès.
El Consorci proposta la formalització del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament per oferir el servei
d’assessorament a emprenedors en el marc del projecte del Departament d’Empresa i
Ocupació anomenat “Catalunya Emprèn”, que té com a objectiu establir el marc de
col·laboració per a dur a terme diferents actuacions que activin la capacitat de creació
d’empreses, fomentin l’esperit emprenedor i generin nous llocs de treball, en el sí del
projecte de dinamització comarcal “Catalunya Emprèn”.
D’acord amb la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Consorci Ripollès
Desenvolupament, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci Ripollès
Desenvolupament i l’Ajuntament de Campdevànol per oferir el servei
d’assessorament a emprenedors en el marc del projecte del Departament
d’Empresa i Ocupació anomenat “Catalunya Emprèn”.
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del
conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
3. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.
6. 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

