ACTA 12/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 10 D’ABRIL 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: 20:00
Fi: 21:30
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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. APROVACIÓ
SUBVENCIONS
A
ENTITATS
EDUCATIVES
DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
3. APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS I VEÏNALS DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
4. APROVACIÓ
SUBVENCIONS
A
ENTITATS
COMERCIALS
DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
5. APROVACIÓ
SUBVENCIONS
A
ENTITATS
ESPORTIVES
DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
6. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT I L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL EN EL MARC DEL PROGRAMA MIXT TREBALL I
FORMACIÓ
7. SOL.LICITUD D’ALTA ALS SERVEIS SEU-e I e-TAULER
8. SOL.LICITUD AJUT A LA DIPUTACIÓ PER LA CURSA DEL COMTE ARNAU
9. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
10. 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 de la sessió ordinària número 11 de 26 de març de
2014.
2. APROVACIÓ
SUBVENCIONS
A
ENTITATS
EDUCATIVES
DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
ANTECEDENTS
1. Les entitats educatives
del municipi han presentat
la documentació
justificativa de les activitats organitzades durant l’any 2013, per tal de
determinar la quantitat que els hi correspon segons els criteris generals de
valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de concessió de
subvencions.
2. L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant
una puntuació en funció dels criteris següents:
Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en
general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):
•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

3. La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com
la comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la
Junta de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00
euros en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost,
així com la prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:

1. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats educatives Campdevànol
corresponent a activitats organitzades durant l’exercici 2013 que seguidament
s’especifiquen:
Entitat
Cau dels vàndals
AMPA escola Pirineu
AMPA llar infants El Barrufet
TOTAL

Total
Concepte
ajut
1.001,50 Activitats culturals, educatives i de
lleure d’infants i joves
267,50 Activitats educatives
99,50 Activitats educatives
1.368,50

2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb
advertiment d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la
subvenció al fi objecte de la convocatòria
b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini
establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals
s’atorga la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que es subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte
haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb
l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de
Campdevànol i que serà facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser
beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes
bases generals o d’altres disposicions generals vigents
3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides.

3.APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS I VEÏNALS DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
ANTECEDENTS
1. Les entitats culturals i veïnals del municipi han presentat la documentació
justificativa de les activitats organitzades durant l’any 2013, per tal de determinar la
quantitat que els hi correspon segons els criteris generals de valoració establerts
en el Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions.
2. L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:

Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en
general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):
•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

3. La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la
Junta de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00
euros en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost,
així com la prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats culturals de Campdevànol
corresponent a activitats organitzades durant l’exercici 2013 que seguidament
s’especifiquen:
Entitat
GEC - Secció Sardanista
Processó
Grallers i Geganters
Amics de Sant Pere
d’Auïra
Associació de Pintors Coll
B.
Kolectiu Kampdevànol
AV Barri Estació
AV Barri del Roser
TOTAL

Total ajut
379,50
1.259,50
744,25
298,50

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals

298,50 Promoció de dibuix per nens petits
601,50 Activitats culturals de joventut
998,50 Activitats culturals i Festa del barri
379,00 Activitats culturals i Festa del barri
4.959,25

2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb
advertiment d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:

a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la
subvenció al fi objecte de la convocatòria
b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini
establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals
s’atorga la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que es subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte
haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb
l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de
Campdevànol i que serà facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser
beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes
bases generals o d’altres disposicions generals vigents
3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides.

4. APROVACIÓ
SUBVENCIONS
A
ENTITATS
COMERCIALS
DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
ANTECEDENTS
1. Les entitats comercials del municipi han presentat la documentació justificativa de
les activitats organitzades durant l’any 2013, per tal de determinar la quantitat que
els hi correspon segons els criteris generals de valoració establerts en el
Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions.
2. L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:
Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en
general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):

3.

•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
4. L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat
a la Junta de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a
1.000,00 euros en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució
del pressupost, així com la prèvia aprovació de les bases particulars
reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin
concurrència pública.
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la Unió de Botiguers de Campdevànol per
import de 201,25.-€.
2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb
advertiment d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la
subvenció al fi objecte de la convocatòria
b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini
establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals
s’atorga la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que es subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte
haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb
l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de
Campdevànol i que serà facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser
beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes
bases generals o d’altres disposicions generals vigents
3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides.
5. APROVACIÓ
SUBVENCIONS
A
ENTITATS
ESPORTIVES
DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE
L’EXERCICI 2013
ANTECEDENTS
1. Les entitats esportives del municipi han presentat la documentació justificativa de
les activitats organitzades durant l’any 2013, per tal de determinar la quantitat que
els hi correspon segons els criteris generals de valoració establerts en el
Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions.

2. L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:
Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en
general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):
•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

3. La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la
Junta de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00
euros en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost,
així com la prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats esportives de Campdevànol
corresponent a activitats organitzades durant l’exercici 2013 que seguidament
s’especifiquen:
Entitat
Futbol Sala
Club Bàsquet
Grup Excursionista
Associació Pesca el Freser
Club Petanca
Unió Esportiva Campdevànol
Unió Ciclista Campdevànol
Moto Club Campdevànol
TOTAL

Total ajut
400,00
800,00
800,00
200,00
200,00
800,00
200,00
200,00
3.600,00

Concepte
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport

2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb
advertiment d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la
subvenció al fi objecte de la convocatòria

b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini
establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals
s’atorga la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes
que es subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte
haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb
l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de
Campdevànol i que serà facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser
beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes
bases generals o d’altres disposicions generals vigents
3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides.
6. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT I L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL EN EL MARC DEL PROGRAMA MIXT TREBALL I
FORMACIÓ
El Consorci Ripollès Desenvolupament té atorgada una subvenció, dins el Programa
Mixt Treball i Formació, regulada per l’Ordre EMO/210/2013, per a la realització d’un
projecte d’ocupació adreçat a 10 persones en situació d’atur, prioritàriament majors de
30 anys i que hagi exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.
L’Ajuntament de Campdevànol està interessat en participar en aquest programa
acollint a dos treballadors/es contractats per una durada determinada de 6 mesos.
D’acord amb la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Consorci Ripollès
Desenvolupament, l’Ajuntament de Campdevànol contribuirà amb una aportació de
132,79 euros per contracte.
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per al 2014 per a fer front
a aquesta despesa.
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 en el marc del programa mixt de Treball i Formació.
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.
7. SOL.LICITUD D’ALTA ALS SERVEIS SEU-e I e-TAULER

L’Ajuntament de Campdevànol està elaborant el nou web municipal ampliant els
continguts actuals.
La normativa en relació amb l’administració electrònica exigeix als ajuntaments que en
el seu web hi hagi un espai anomenat seu electrònica i un tauler electrònic que
garanteixin els principis de publicitat oficial, seguretat, disponibilitat, accessibilitat... Per
garantir aquests principis és necessària l’adopció de diversos requeriments tècnics.
El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha posat a disposició de tots els
ajuntaments de Catalunya i de forma gratuïta els serveis SEU-e i e-TAULER.
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta als serveis SEU-e i e-TAULER.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la sol·licitud.
8. SOL.LICITUD AJUT A LA DIPUTACIÓ PER LA CURSA DEL COMTE
ARNAU
Fets
El 31 de maig de 2014, l’Ajuntament organitza la 29a Cursa del Comte.
Fonaments de dret
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 1.500,00 € per suportar les despeses d’organització de
la 29a Cursa del Comte Arnau.
2. Comunicar aquest acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, 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.
9. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA

L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•
•
•
•
•

Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern Local.
Informa sobre l’estat de tramitació de l’expedient de declaració de La Dansa
Informa sobre l’estat de les obres que s’estan executant.
Informa sobre l’inici de les actuacions necessàries per a la contractació del
personal del Casal d’Estiu.
Informa de l’inici de les actuacions per a la contractació dels socorristes i del bar de
la piscina municipal.
Informa de l’inici de la campanya de preinscripcions a la Llar d’infants.

10. 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

