ACTA 23/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL DE 2014

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

Dolors Costa Martínez

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. ACORD DE DIVERSOS COMPROMISOS EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA
3. NOVA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES
DE BIOMASSA
4. COMPROMÍS D’ASSUMPCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL
PRESSUPOST COMPLEMENTARI DEL PROJECTE
DE REFORMA,
ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL
5. PROPOSTA DE TANCAMENT DEL CARRER POMPEU FABRA
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’aproven les actes de les sessions:
Número 21 de 30 de juny de 2014

Número 22 de 7 de juliol de 2014, sessió extraordinària
2. ACORD DE DIVERSOS COMPROMISOS EN RELACIÓ AMB LA
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE
BIOMASSA
Fets
1. En data 11 de juliol de 2014, s’ha rebut escrit de l’Àrea d’Acció Territorial de la
Diputació de Girona mitjançant el qual es comunica que ha estat preseleccionada
la sol·licitud de 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.
Fonaments de dret
1. 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.
2. 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.
Acord
Per tant, s’acorda per unanimitat:
1. Manifestar el compromís que en cas que sigui atorgada de forma definitiva la
subvenció es procedirà a la modificació pressupostària oportuna per a disposar del
cofinançament necessari per a l’execució d’aquesta actuació.
2. Manifestar el compromís d’iniciar la contractació per a la inversió dins del termini
d’un mes a comptar des de la data d’atorgament de la subvenció.
3. Manifestar el compromís d’incloure en la contractació del subministrament d’estella
els aspectes següents: en relació amb la solvència tècnica, el requisit que l’estella
disposi de certificat de gestió forestal sostenible i de qualitat (granulometria i humitat),
que inclogui la penalització per les emissions de CO2 en el transport; i en relació amb
els criteris de valoració o negociació, la mínima emissió de gasos d’efecte hivernacles
segons l’anàlisi del cicle de vida.
4. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.
3. NOVA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES
DE BIOMASSA
Fets
1. 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 € més 4.485,14
€ en concepte de direcció d’obra i assistència tècnica del CTFC.
Fonaments de dret
1. L’article 2 de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments de les comarques de Girona
corresponents a la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal per a ús
tèrmic per a l’any 2014, determina que poden concórrer a la convocatòria dels ajuts
tots els ajuntaments de la província de Girona que es trobin al corrent en el
compliment e les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i que
compleixin determinats requisits financers.
2. 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.
Acord
Per tant, s’acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció monetària de 45.525,96 € i una
subvenció en concepte de crèdit de 13.926,82 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 d’ajuts als ajuntaments de les comarques de Girona
corresponents a la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal per a ús
tèrmic per a l’any 2014.
2. Comprometre’s a finançar la resta del cost de la inversió.
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
4. 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.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de
la Llei 38/2003, General de Subvencions.
4. COMPROMÍS D’ASSUMPCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL
PRESSUPOST COMPLEMENTARI DEL PROJECTE
DE REFORMA,
ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL
L’actuació “Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol
municipal”, ha estat inclosa en el Programa general del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2012, amb el número 2012/1331.
L’arquitecte municipal, Miquel Flores i Salgado, ha redactat un annex al projecte que
inclou complements i mobiliari, alguns dels qual són imprescindibles per a lliurar les
instal·lacions a l’ús públic.
La Junta de Govern Local acorda:

1. Comprometre’s a portar a terme les modificacions pressupostàries oportunes
per a executar d’aquelles obres previstes en el pressupost complementari les
que siguin imprescindibles per a lliurar les instal·lacions dels vestidors del camp
de futbol municipal de Campdevànol a l’ús públic, i en especial les relatives a
les barres de suport dels serveis sanitaris i els seients abatibles de les dutxes.
2. Traslladar aquest acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
5. PROPOSTA DE TANCAMENT DEL CARRER POMPEU FABRA
Fets
1. En data 1 d’octubre de 2013, el grup municipal socialista va presentar una
proposta d’estudi i adopció de les mesures següents:
− Estudi sobre les necessitats que existeixen de trànsit rodat al tram del Carrer
Pompeu Fabra que comunica la Plaça de la Mainada amb la Plaça Anselm Clavé,
en concret, atenent a les necessitats de càrrega i descàrrega i a l’accés a la petita
zona d’aparcament existent actualment a la zona i la necessitat de mantenir-la.
− Limitar el trànsit rodat en aquest tram pera garantir la seguretat viària.
− Adequar la senyalització viària a l’efecte.
2. En data 3 de març de 2014, l’arquitecte municipal emet informe que detalla que el
Pla local de seguretat viària, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del
POUM i l’avantprojecte global de reforma i adequació del centre urbà consideren
aquest vial com a via de certa rellevància i se li assigna un ús de trànsit rodat en
un sol sentit i entén que aquest tram de carrer no està subjecte a la necessitat de
transformació en zona de prioritat invertida.
3. En data 17 d’abril de 2014, la propietària del Bar “El tut” va demanar el tancament
d’aquest vial des del mes de maig fins al mes d’octubre per l’afluència de clients a
la terrassa del bar i el perill evident de la concurrència dels usuaris i del trànsit
rodat.
4. En data 14 de maig de 2014, el propietari de la Pastisseria “Cal Nasiet” va
demanar que no es tanqui aquest vial perquè és on hi ha l’entrada de càrrega i
descàrrega al seu local i el punt més proper on aparquen els vehicles.
Fonaments de dret
−

La regulació del trànsit a Campdevànol la trobem recollida al Pla local de seguretat
viària i en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla d’ordenació
urbanística municipal.

Acords
Després de diverses deliberacions, per majoria dels membres presents, amb 3 vots a
favor (Jaume Garcia, Joaquim Serrador i Dolors Costa) i 2 vots en contra (Joan Manso
i Gerard Soler), s’acorda:
1. No autoritzar el tancament al trànsit rodat del tram del Carrer Pompeu Fabra que
comunica la Plaça de la Mainada amb la Plaça Anselm Clavé, se'ns perjudici dels
dies en que es celebrin actes a la Plaça Clavé que així ho requereixin.

2. Iniciar un diàleg entre les parts per assolir un consens que benefici a tots els
implicats, respecte a la possible implantació de la prioritat invertida en aquest tram
de la via pública.
3. Comunicar el present acord als interessats als efectes oportuns.

6. 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 totes les obres que es troben en licitació i en execució.
Informa de la contractació d’una empresa de seguretat per a la vigilància de la
Font del Querol tots els caps de setmana d’estiu.
Informa sobre la visita de la Directora General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya.
Informa del calendari cultural i de les activitats previstes durant les properes
setmanes.

7. 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

