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 15/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 21 d’agost de 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

Absents :

Joan Manso i Bosoms
Amb veu i vot
Sergi Corbatera Jorge
Jordi Tubau i Mitjavila
Amb veu i sense vot
Maria Sau Tubau
Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras

Inici: 19.30
Fi: 20:50
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.

Blanca Sánchez
Dolors Costa Martínez

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 6.8.2015 acta núm 14/2015
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/2015/16
P/2015/14
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.
4. Serveis d’esports , seguretat ciutadana, Media ambient, sostenibilitat i mon Rural
4.1 Proposta de modificació dels estatuts de Congiac
4.2 Proposta aprovació de l’annex I de l’estella amb el CEIN
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4.3 Proposta aprovació l’encàrrec de gestió al CEINR de les feines forestals de recuperació de pastures
i sega de marges del 2015 subvencionat per la Diputació de Girona
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 6.8.2015 acta núm 14/2015

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/2015/15
P/2015/13
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 .
4.

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

4.1 Proposta de modificació dels estatuts de Congiac
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Vits l’acord de la Junta rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya de data 31
de març de 2015 pel qual es modifiquen els seus e Estatuts i se n’aprova el seu text refós
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres , activitats i Serveis dels Ens locals aprovat per Decret
179/1995 de 13 de juny , estableix que la modificació dels estatuts dels Consorcis, amb acord previ dels
seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, els administracions i altres entitats
consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació;
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveix dels ens locals regula que
l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació i que juntament a amb els estatuts , s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de 30
dies en la forma que preveu l’article 160 del mateix Reglament
D’acord amb el que preveu l’article 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , pel quela
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació amb el referit art
313 del Reglament d’Obres , activitats i Serveis dels Ens locals;
Es proposa a la Junta de Govern local:
Primer: Ratificar l’acord de la junta Rectora del Consoci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya de
31 de març de 2015 pel qual es modifiquen els articles 6, 8. 9 bis, 11,22,24,29 i la Disposició Addicional
segona dels Estatuts del Consorci per a la gestió Integral d’Aigües de Catalunya , es deixa sense efecte
la modificació dels articles 6, 9bis , 11, 222 i 29 i la Disposició addicional segona dels estatuts acordada
per la Junta Rectora en data 19 de novembre de 2014 i s’aprova el seu text refós.
Segon Ratificar el present acord al proper Ple que es celebri
Tercer Notificar els present i el de ratificació e l’acord de Ple a al Consorci per a la Gestió Integral
d’aigües de Catalunya ( CONGIAC) als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat
4.2 Proposta aprovació de l’annex I de l’estella amb el CEIN
En data 13 d e maig de 2013 es va signar el conveni de cessió d’us dels terrenys municipals del Pla de
Niubó al Consorci d’Espai d’Interès Natural del Ripollès ( CEINR).
Que en l’aplicació del conveni de cessió d’ús s’han generat noves necessitats que s’han e poder aplicar per
a una millor eficiència en la col·laboració de l’ajuntament i el CEINR
Per aquest major eficiència cal procedir a la regularització de la clàusula 2a del conveni signat ,
mitjançant la nova redacció del clàusula segona que quedarà redactada de la següent manera
“ el preu d’aquesta cessió d’us és de 2500 euros ( impostos inclosos) el qual s’abonarà per part de CEINR
en espècies mitjançant el subministrament d’estella per usos municipals”
El CEINR emetrà un informe detallat anul·lament en relació al servei prestat de subministrament d’estella
que quedarà incorporat com annex en l’addenda , emplaçant-se les parts a la seva regularització anual.
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Vist l’informe tècnic sobre el subministrament d’estella forestal de l’enginyer forestal del CEINR de data
23.6.2015 referent a la regularització als subministraments d’estella de 2013 a 2015 amb un import a favor
de l’ajuntament de 2.984,35 €
Per tota això , es proposa a la Junta de Govern local
Primer. Aprovar l’informe tècnic emès per el director Tècnic del CEINR e n data 23 de juny de 2015,
incorporant-lo com addenda al conveni signat en data 13 d e maig de 2013 entre l’ajuntament i el CEINR
Segon Aprovar l’addenda 1 del conveni de cessió d’ús dels terrenys municipals dels Pla de Niubó al
CEINR
Tercer Notificar el present acord al CEINR i a la intervenció municipal als efectes oportuns .
S’aprova per unanimitat
4.3 Proposta aprovació l’encàrrec de gestió al CEINR de les feines forestals de recuperació de
pastures i sega de marges del 2015 subvencionat per la Diputació de Girona
En data 25 de juny de 2015 ‘ajuntament de Campdevànol ha rebut notificació d’atorgament de la
Subvenció de la Diputació de Girona en matèria d’actuacions de camins rurals i matèria forestal del
2015
•
Actuació MA/8514 aparta a : Sega de marges en 16,1 KM amb un cost de 2.415 euros i 2173,
50 de subvenció.
•
Actuació MA/8516 apartat C : Estassada manual amb trituració de restes i tallada d’arbrat en
1,5 ha
Atès que l’ajuntament forma part del CEINR, com a ens especialitzat en d’assessorament i gestió en
matèria forestal a la Comarca del Ripollès
Atès que l’actuació cal que sigui justificada abans del 30 de novembre de 2015.
Ates el pressupost presentat per el CEINR per a les dues actuacions.
FONAMENTS JURÍDICS
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local
de Catalunya
Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic
ACORD
La Junta de Govern local acorda:
Primer encarregar les tasques de les següents actuacions al CEINR
•
Actuació MA/8514 aparta a : Sega de marges en 16,1 KM per import de 2415, 00 € IVA
inclòs
•
Actuació MA/8516 apartat C : Estassada manual amb trituració de restes i tallada d’arbrat en
1,5 ha per import de 3044, 12 € IVA inclòs.
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Segon: Notificar el present acord a la intervenció per tal que procedeixi a la generar crèdit i dotació
del finançament per la part de despesa no subvencionada mitjançant transferència de crèdit per
imports de
•
Actuació MA/8514 aparta a : Sega de marges en 16,1 KM per import 241, 5€
•
Actuació MA/8516 apartat C : Estassada manual amb trituració de restes i tallada d’arbrat en
1,5 ha per import de 304,41€
Tercer notificar el present acord al CEINR als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
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
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
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 Total ajut
Concepte
Amics de la Processó
1650,00
Kolectiu Kampdevànol
298,50
Associació Pesca el Freser
155,50
Club Petanca Campdevànol
155,50
Unió Ciclista Campdevànol
210,50

Activitats culturals
Activitats culturals de joventut
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport

S’aprova per unanimitat
6. Serveis de cultura , festes i comunicació
7. Serveis d’ensenyament, Formació i Patrimoni
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8.Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
20/07/2015

Modificació pressupost 11/2015

28/07/2015

Procediment sancionador embrutar via pública amb restes de poda.

29/07/2015

Liquidació per execució subsidiària.

29/07/2015

Incoació expedient sancionador embrutar via pública amb restes de poda.

30/07/2015

Concessió llicència obres per instal.lació porta metàl.lica en tancament de
finca.

31/07/2015

Requeriment certificat de solidesa d’immoble.

31/07/2015

Denegació ampliació autorització parada mercat setmanal.

03/08/2015

Requeriment esmena comunicació ambiental activitat obrador de carn.

03/08/2015

Convocatòria extraordinària junta de govern.

04/08/2015

Concessió llicència obres per pavimentació de pati.

04/08/2015

Reconeixement responsabilitat patrimonial danys vehicle.

04/08/2015

Constitució i convocatòria Mesa Contractació adjudicació aprofitament
forestal.

05/08/2015

Concessió llicència d’obres per reforma pati.

05/08/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

05/08/2015

Concessió autorització celebració festa del barri.

05/08/2015

Concessió llicència obres per reforma bany i cuina.

05/08/2015

Concessió llicència obres per arranjament xemeneia.

05/08/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina.

05/08/2015

Concessió llicència obres per col.locació cel ras.

06/08/2015

Extinció contracte de treball a una treballadora de la llar d’infants.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.
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10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/08/2015

Traspàs concessió de nínxol.

10/082015

Emplaçament llocs públics per campanya electoral.

10/08/2015

Imposició multes coerciatives incompliment comunicació transmissió
activitat.

11/08/2015

Concessió llicència obres per reforma i ampliació habitatge.

12/08/2015

Concessió llicència obres per reforma de cuina i bany.

12/08/2015

Modificació de pressupost 12/2015.

12/08/2015

Concessió llicència obres per repàs coberta i canviar teules.

12/08/2015

Concessió llicència obres per arranjament goteres al teulat.

13/08/2015

Autorització pas Raid Hípic pel torrent de la Cabana.

13/08/2015

Concessió llicència obres arrebossat interior, canvi porta i arranjament
coberta.

Assabentats
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

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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