ACTA 13/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 24 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: 19:30
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.
2.
3.
4.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
SOL·LICITUD AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
SOL·LICITUD AJUT PEL PROJECTE “VIU CAMPDEVÀNOL”
SOL·LICITUD D’AJUT PER A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES RELACIONADES
AMB LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DELS FETS DE 1714
5. APROVAR LA VENDA D’UN VEHICLE MUNICIPAL EN DESÚS
6. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
7. 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 12 de 10 d’abril de 2014.
2. SOL·LICITUD AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
Fets
L’enginyer de forests del Consorci d’Espais d’Interès Naturals del Ripollès ha redactat
la memòria valorada de la sol·licitud d’ajuts DAAM gestió forestal sostenible.

Fonaments de dret
ORDRE AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5
d'octubre, i es convoquen per a l'any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a
finques de titularitat pública destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal,
la millora d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la
prevenció d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes
forestals.
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 12.894,20 € per a les actuacions detallades a la
memòria dins el marc de la convocatòria per a l'any 2014 dels ajuts a la gestió forestal
sostenible.
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.
3. SOL·LICITUD AJUT PEL PROJECTE “VIU CAMPDEVÀNOL”
Fets
La Direcció General de Joventut ha convocat la línia d’ajuts del Pla Local de Joventut
per al 2014.
La Regidoria de Joventut i la tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès
han preparat conjuntament les actuacions a sol.licitar.
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 3.000,00 € per al projecte “Viu Campdevànol” dins del
marc del Pla Local de Joventut per a l'any 2014.
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, 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.

4. SOL·LICITUD
D’AJUT
PER
A
ACTIVITATS
ARTÍSTIQUES
RELACIONADES AMB LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI
DELS FETS DE 1714
Fets
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions a
corporacions locals per a la contractació d’activitats artístiques i culturals relacionades
amb la commemoració del Tricentenari dels fets de 1714.
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 1.030,01 € per l’actuació “Elissa, gran Reyna”.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, 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.
5. APROVAR LA VENDA D’UN VEHICLE MUNICIPAL EN DESÚS
Fets
1. La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 24 de març de
2014, va aprovar 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 va ordenar el lliurament del vehicle a una empresa de
desballestaments de vehicles per tramitar la baixa corresponent a la Direcció
General de Tràfic.
1. En data 24 d’abril de 2014 el Sr. Lluís Ariza en representació de l’empresa Auto
Ripollès, SCP oferta que comprarien l’esmentat vehicle al preu de centcinquanta Euros (150,00 €) i anul·larien un deute amb l’Ajuntament de
Campdevànol per comprovació d’avaria i dictamen final.
Fonaments de dret

2. 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.
3. 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.
4. L’article 70.4 de la Llei 3/2003 del patrimoni de les administracions públiques
regula la desafectació del domini públic dels béns mobles.
1. L’article 143 de l’LPAP regula el procediment a seguir en l’alineació de béns
mobles en cas de béns deteriorats per l’ús, ja que el seu valor de venda és
inferior al 25% del valor d’adquisició.
Acords
La Junta de Govern Local acorda:
1. APROVAR la venda del vehicle matrícula GI-8117-AZ, marca Citroën C15 a
l’empresa Auto Ripollès, SCP per import de cent-cinquanta Euros (150,00 €).
2. Notificar el present acord a l’empresa Auto Ripollès, SCP amb indicació dels
recursos que en Llei pot interposar.
3. Comunicar el present acord a intervenció i tresoreria.

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.
Informa de la convocatòria del Ple extraordinari i urgent per procedir al sorteig dels
membres de les meses electorals per a les eleccions europees i la modificació del
pressupost per a concertar préstecs pont.
Informa sobre l’estat de les obres que s’estan executant.
Informa sobre les peticions a ADIF per adoptar mesures de seguretat a la zona de
Costa Pubilla.
Informa sobre la petició de la comunitat de veïns de construir una rampa al Carrer
Girona.
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

