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 16/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 3 DE SETEMBE DE 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso i Bosoms
Amb veu i vot
Sergi Corbatera Jorge
Jordi Tubau i Mitjavila
Dolors Costa Martínez

Convidats:

Amb veu i sense vot
Maria Sau Tubau
Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras

Absents :

Blanca Sánchez

Inici: 17.30
Fi: 18:00
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 Joan Manso i Bosoms en virtut
i l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

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 21.8.2015 acta núm 15/2015
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/2015/17
P/2015/15
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.
3.4 Proposta aprovació de la 4a certificació del PUOSC de reforma, adequació i ampliació dels
vestidors del camp de futbol
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4. Serveis d’esports , seguretat ciutadana, Media ambient, sostenibilitat i mon Rural
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 21.8.2015 acta núm 15/2015

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/2015/16
P/2015/14
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 .
3.4 Proposta aprovació de la 4a certificació del PUOSC de reforma, adequació i ampliació dels
vestidors del camp de futbol
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En data 14.4.2015 l’ajuntament va tramesa la documentació corresponent al tancament de l’obra
de Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de
Campdevànol, un cop aprovada la 4a certificació , acta de recepció i final d’obra en la JGL de
data 30.3.2015 .
En data 18 de maig de 2015 el Departament de Governació i Relacions institucionals va requerir
a l’ajuntament de Campdevànol en referència a la 4a certificació emesa per l’ajuntament de
l’obra inclosa al PUOSC 2015 amb número d’actuació 2012/1331 de Reforma, adequació i
ampliació dels vestidors del camp de futbol

Antecedents

En data 2 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Campdevànol i l’empresa Construccions Desmo SA
van formalitzar el contracte d’obres per la “Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del
camp de futbol municipal de Campdevànol”.
La Diputació de Girona va atorgar una subvenció de 50.000,00 euros a l’Ajuntament de
Campdevànol per a la instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels
vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol. Aquesta actuació ha requerit la
modificació del contracte no executant determinades partides per pressupost d’execució
material, d’acord amb la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives
particulars.

La Junta de Govern Local va a acorda adjudicar a l’empresa Construccions Desmo, SA el
contracte de les obres del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les
instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol, per import de
56.100,00 euros, més 11.781,00 euros corresponents al 21%d’IVA, tramitat mitjançant
procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia que no s’imputa al present projecte
com a cost i que no obstant complementa per tal que l’obra sigui entregable al públic.
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Durant l’execució de l’obra es van produïr una sèrie d’imprevistos, no contemplats en el
projecte, com ara que el mal estat de les terres trobat en fase d’obra i no previsibles, va derivar
en la necessitat de dur a terme un encofrat per als fonaments; que la part baixa de les façanes
posteriors enderrocades es va trobar executades com a mur de formigó i no com a mur d’obra
de fàbrica; l’absència de rajola porcellànica al mercat de color verd classe antilliscant III va
implicar la col·locació de paviment de resines; la possibilitat d’obtenir una subvenció de
DIPSALUT per tal de minimitzar els riscos de transmissió de legionel.la va promoure la
modificació del sistema de l’aigua; que la realitat del clavegueram existent trobat en fase d’obra
va propiciar la necessitat d’executar unes arquetes de registre per a un millor manteniment; que
per millorar la sostenibilitat de l’edifici es va fer necessària la substitució de les finestres
exteriors i per a una major seguretat i higiene exterior de l’edifici es va considerar convenient la
incorporació de l’execució de les baranes exteriors, les escales d’accés a les cobertes i els
pavimentats dels fossats; o que dos dels vestuaris a punt de finalitzar es van poder posar en
funcionament i a disposició dels usuaris de forma independent de la resta d’obra sense cap
element de perill per a aquests, però perquè això fos possible i atès que no es va poder disposar
de la instal·lació de la caldera de biomassa pel retard en la notificació de la subvenció concedida
per la Diputació de Girona i la necessitat de tramitar prèviament l’exposició pública del projecte
i la licitació de l’obra, l’ajuntament es va veure obligar a adaptar la instal·lació realitzada amb
la caldera de gas preexistent.

Per resoldre aquests imprevistos, la majoria dels quals contenia preus no contemplats en el
projecte, el contractista i el director de l’obra van procedit a la negociació dels preus. Com a
resultat de la qual es van redactar les actes de preus contradictoris que han estat objecte
d’aprovació en les Juntes de Govern Local de data 10/11/2014 i 1/12/2014 i que es completen
amb les de la Junta de Govern Local de data 17.2.2015
En data 30 de març de 2015 la Junta de Govern local va aprovar la 3a certificació i l’annex dels
preus contradictoris corresponents a la 4a certificació .
D’acord amb els requeriments efectuats per PUOSC i els informes emesos per els serveis tècnics
i jurídics de l’ajuntament en data 6 d’agost de 2015,
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Fonaments de dret

_ Decret 179/1995 , de 13 de juny , Reglament d’obres activitats i serveis de l’ens local. ROAS
_ Real Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del sector Públic . LCSP
_ Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques
_ Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres per l’execució del projecte
de reforma , adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol . PCAP
_ Llei 7/1985 , de 2 d’abril , Reguladora de Bases de Règim local. LRBRL
_ Llei 30/1992 Règim jurídic i procediment administratiu com. LRJ-PAC
Atès que els fets esmentats han representat la modificació de projecte incrementat el preu del
pressupost global de l’obra i el requeriment efectuat implica la modificació de les aprovacions
de la JGL de data 30.3.2015.

A la vista dels informes del tècnic municipal i de secretaria intervenció requerits
Es proposa a la JGL l’adopció del següent acord :

Primer. Aprovar la modificació de l’annex del projecte que conformen les diferents actes de
preus contradictoris en una 4a i última certificació que inclourà la baixa no aplicada als preus
contradictoris com a acta 12 de preus contradictoris.

Segon. Aprovar el nou import del projecte, amb un increment global de 0,21% sobre el preu
d’adjudicació de PEM inclosa l’acta de preu contradictori número 12, resultant un import
global de projecte de 216.066, 84 € IVA inclòs .
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Tercer Aprovar els models CMO, ARO i M10 resultants de les modificacions aplicades als
punts anteriors així com el final d’obra i recepció de l’obra.

Quart: procedir a trametre a PUOSC la quarta certificació junt amb la documentació
justificativa i requerida en data 18 de maig de 2015, així com

la resta de documentació

requerida.

Cinquè: Aprovar i sol·licitar explícitament l’actualització de les dades econòmiques que
consten al document acreditatiu del finançament consolidat de l’actuació amb el nou import
obtingut de les modificacions introduïdes al projecte .

4.

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

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
En data 21.8.2015 va resoldre el 1er pagament de les entitat que ja havien justificat l’import de la
subvenció atorgades .
Atès que altres entitats han presentat les factures justificatives de la subvenció atorgada.
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:
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Entitat

Subvenció

Concepte
Activitats esportives

Import
justificat
889,35

Pagament
subvenció
710,05

Gec Excursionista
Campdevànol
Gec Sardanista

710,05
379,50

Activitats culturals

6005,00

379,50

S’aprova per unanimitat
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.
03/08/2015 Sancions trànsit.
10/08/2015

Concessió dret funerari.

13/08/2015

Sancions trànsit.

17/08/2015

Concessió llicència obres per construcció d’una nau industrial.

17/08/2015

Convocatòria Junta de Govern Local.

17/08/2015

Ordre execució neteja vegetació solar.

18/08/2015

Sancions transit.

18/08/2015

Adjudicació contracte restauració Molí Gros.

19/08/2015

Concessió llicència obres per obertura de cala connexions gas.

19/08/2015

Concessió llicència obres per obertura de cala connexions gas.

20/08/2015

Denegació autorització venda roba al mercat setmanal.

21/08/2015

Pagaments grups polítics i indemnitzacions regidors.

24/08/2015

Reconeixement trienni a un treballador.

25/08/2015

Gratificacions nòmina agost.

25/08/2015

Adjudicació aprofitament forestal Baga de Grats i altres.
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26/08/2015

Convocatòria Ple.

Assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
• L’alcaldia explica l’escrit amb RE 1310 de la senyora Ginebra Flores en referència a la
calefacció del Bar del pavelló.
Acorden que el Regidor Jordi Tubau demanarà pressupost per posar estufa de pelet i
altres alternatives i que parlarà amb l’adjudicatària.
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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