ACTA 17/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE 2014

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Convidats:

Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 20:30
Fi: 21:45
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. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya
2012: Millora del ferm de les zones altes i del centre del municipi de
Campdevànol
2. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya
2012: Millora de la seguretat viària a les urbanitzacions de Castell i de Vista
Alegre
3. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya
2012: Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol
municipal
4. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya
2012: Augment de pressió al barri del Roser
5. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya
2012: Millora de l’enllumenat del tram urbà de la carretera de Gombrèn
6. Adjudicació contracte menor servei de bar de la piscina municipal de
Campdevànol, temporada estiu 2014
7. Sol·licitud de subvenció per la instal·lació de calderes de biomassa
8. Sol·licitud de subvenció per a inversions sostenibles
9. Aprovació del conveni d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal amb
l’empresa CERC, SCP

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:

1. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya 2012:
Millora del ferm de les zones altes i del centre del municipi de Campdevànol
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació núm. 2012/1329, “Millora del ferm de les zones altes i del
centre del municipi de Campdevànol” al Programa general;
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar les obres de
“Millora del ferm de les zones altes i del centre del municipi de Campdevànol”, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de l’Ajuntament
de Campdevànol perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les
persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Cristina Ramisa Puigdomènech
- Títol professional: Arquitecta Tècnica
3. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
4. Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació
reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
155.61902 del pressupost de l’exercici 2014, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
2. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya 2012:
Millora de la seguretat viària a les urbanitzacions de Castell i de Vista Alegre
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació núm. 2012/1330, “Millora de la seguretat viària a les
urbanitzacions de Castell i de Vista Alegre” al Programa general;
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar les obres de
“Millora de la seguretat viària a les urbanitzacions de Castell i de Vista Alegre”, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de l’Ajuntament
de Campdevànol perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les
persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Cristina Ramisa Puigdomènech
- Títol professional: Arquitecta Tècnica
3. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
4. Que la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.

6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
130.61901 del pressupost de l’exercici 2014, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
3. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya 2012:
Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació núm. 2012/1331, “Reforma, adequació i ampliació dels
vestidors del camp de futbol municipal” al Programa general;
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar les obres de
“Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal”, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de l’Ajuntament
de Campdevànol perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les
persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Miquel Flores i Salgado
- Títol professional: Arquitecte
3. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
4. Que la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
342.63201 del pressupost de l’exercici 2014, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
4. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya 2012:
Augment de pressió al barri del Roser
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació núm. 2012/1332, “Augment de pressió al barri del Roser”
al Programa general;
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar les obres
“Augment de pressió al barri del Roser”, i la normativa aprovada per desenvolupar
el Pla.
2. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de l’Ajuntament
de Campdevànol perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les
persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Mireia Fèlix Castellanos
- Coordinadora de seguretat i salut en fase projecte i en fase executiva: Mireia
Fèlix Castellanos
- Títol professional: Enginyera

3. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
4. Que la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
161.63302 del pressupost de l’exercici 2014, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.

5. Acceptació ajudes i normativa del Pla únic obres i serveis de Catalunya 2012:
Millora de l’enllumenat del tram urbà de la carretera de Gombrèn
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012,
amb la inclusió de l’actuació núm. 2012/1333, “Millora de l’enllumenat del tram urbà de
la carretera de Gombrèn” al Programa general;
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar les obres “Millora
de l’enllumenat del tram urbà de la carretera de Gombrèn”, i la normativa aprovada
per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica de l’Ajuntament
de Campdevànol perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les
persones següents:
- Director facultatiu de les obres: Joel Clusells Roca
- Títol professional: Enginyer industrial
3. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
4. Que la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
165.63302 del pressupost de l’exercici 2014, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
6. Adjudicació contracte menor servei de bar de la piscina municipal de
Campdevànol, temporada estiu 2014
Per acord de la junta de Govern Local de 5 de maig de 2014, es va aprovar l’expedient
de contractació del servei de bar de la piscina municipal de Campdevànol per a la
temporada estiu 2014 , mitjançant el procediment de contracte menor.
Examinades les propostes presentades per diferents interessats dins el termini atorgat
a l’efecte, i resultant que la més avantatjosa és la presentada per la senyora Teresa
Sirvent Salamó.

Vist l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades que consta a l’expedient, i
de conformitat amb els articles 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local, ACORDA per unanimitat:
1. Adjudicar el servei de bar de la piscina municipal de Campdevànol per a la
temporada estiu 2014 a la senyora Teresa Sirvent Salamó, de conformitat a l’oferta
presentada i amb subjecció l Plec de Clàusules d’explotació aprovat per acord de
Junta de Govern Local de 05/05/2014.
2. El preu del contracte és de 120,00 €/mes, IVA exclòs, en concepte de cànon
d’explotació que es satisfarà per mensualitats naturals vençudes.
3. El termini de vigència del contracte és des de l’1 de juny fins el 30 de setembre de
2014, sense possibilitat de pròrroga.
4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i emplaçar-lo per a la signatura del
contracte.
7. Sol·licitud de subvenció per la instal·lació de calderes de biomassa
Fets
L’enginyer industrial Jesús Teixidor Graugés ha redactat la memòria tècnica per a la
Instal·lació d’una caldera de biomassa forestal de 60kW als vestuaris del camp de
futbol de Campdevànol, amb un pressupost total de 85.217,64 €.
Fonaments de dret
Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de
biomassa per a l’any 2014 que s'aprova a l'empara del que estableixen les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa aprovades en sessió del ple de data 18 de març de 2014 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 57 de data 24 de març de
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
Per tant, la Junta de Govern acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar una subvenció de 50.000 € per a la Instal·lació d’una caldera de biomassa
forestal de 60kW als vestuaris del camp de futbol de Campdevànol dins el marc de la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de
biomassa.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, 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.
8. Sol·licitud de subvenció per a inversions sostenibles
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol ha de dur a terme les actuacions:
-Millora de la Seguretat Viària de les Urbanitzacions del Castell i Vistalegre.
-Millora del ferm a les zones altes i centre del municipi.
-Remodelació i millora de les cunetes i de la xarxa de recollida d’aigües de pluja de la
carretera de Vista Alegre de Campdevànol
Fonaments de dret
Convocatòria de subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any
2014, que s'aprova a l'empara del que estableixen les bases específiques reguladores
de subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2014 aprovades
en sessió del ple de data 15 d’abril de 2014 i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 75 de data 17 d’abril de 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
Per tant, la Junta de Govern acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar una subvenció de 5.000 € per a la Millora de la Seguretat Viària de les
Urbanitzacions del Castell i Vistalegre dins el marc de la convocatòria de subvencions
del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2014.
2. Sol·licitar una subvenció de 15.000 € per a la Millora del ferm a les zones altes i
centre del municipi dins el marc de la convocatòria de subvencions del Pla Especial
d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2014.
3. Sol·licitar una subvenció de 9.627 € per a la Remodelació i millora de les cunetes i
de la xarxa de recollida d’aigües de pluja de la carretera de Vista Alegre de
Campdevànol dins el marc de la convocatòria de subvencions del Pla Especial
d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2014.
4. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
5. 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.
6. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.
9. Aprovació del conveni d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal amb
l’empresa CERC, SCP

En data 12 de maig de 2014, CERC SCP va demanar l’ús de les instal·lacions de la
piscina per a realitzar activitats de natació i aquagym els dimecres de 9 a 10 del matí i
els dilluns i dimecres de 8 a 9 del vespre del mes de juliol.
L’annex 6 del reglament general dels preus públics municipals, l’Ajuntament podrà
aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i empreses de
Campdevànol a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients
de les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús, així com
el cànon anual a satisfer.
Per determinar el cànon, s’ha fet un càlcul dels costos aproximats del preu/hora
piscina, tenint en compte els costos de cloració, subministraments elèctrics i de
biomassa de l’any 2012, que són els següents:
Cloració i altres productes
2.748,26
Subministraments elèctrics juny - setembre
3.371,59
Biomassa
477,90
TOTAL
6.597,75
D’aquests costos resulta un cànon de 9,15 euros/hora.
Properament, s’obrirà la piscina i el proper Ple ordinari serà el 31 de juliol, per aquest
motiu, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat per raons d’urgència:
Primer. Aprovar el conveni d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal amb
l’empresa CERC, SCP per poder-la utilitzar de forma privativa i reservada els
dimecres de 9 a 10 del matí i els dilluns i dimecres de 8 a 9 del vespre del mes de
juliol, amb l’abonament d’un cànon de 9,15 euros/hora.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del
conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
Tercer. Donar compte i ratificar la formalització d’aquest conveni en el proper Ple
ordinari que es celebri.

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

