ACTA 27/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2014

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra

Inici: 21:00
Fi: 21:45

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
Convidats:
Dolors Costa Martínez
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 DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES
DE BIOMASSA (EXP. MA/8125) I RENÚNCIA AJUT FASE PILOT DEL PLA
DE FOMENT DE LA BIOMASSA FORESTAL PER A ÚS TÈRMIC A
CATALUNYA (EXP. MA/8191)
2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 ACTUACIÓ AUGMENT DE
PRESSIÓ AL BARRI DEL ROSER
3. SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2013 - 2014
4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA LLUITA I CONTROL DE
PLAGUES URBANES
5. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
6. VARIS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE
BIOMASSA (EXP. MA/8125) I RENÚNCIA AJUT FASE PILOT DEL PLA DE
FOMENT DE LA BIOMASSA FORESTAL PER A ÚS TÈRMIC A
CATALUNYA (EXP. MA/8191)
Fets
1. En data 4 de setembre de 2014, s’ha rebut escrit, de 19 d’agost, de l’Àrea
d’Acció Territorial de la Diputació de Girona mitjançant el qual es comunica que

ha estat concedida 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 (Exp. MA/8125).
2. En data 3 de setembre 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, amb una subvenció de 17.184,66 €, la petició de l’Ajuntament
de Campdevànol per a la Instal·lació d’una caldera de biomassa forestal als
vestuaris del camp de futbol de Campdevànol dins el marc de la convocatòria
de subvencions als ajuntaments per a la fase pilot del Pla de foment de la
biomassa forestal per a ús tèrmic a Catalunya (Exp. MA/8191) i es demana
complementar la documentació o renunciar a la subvenció per ser incompatible
amb l’anterior.
Fonaments de dret
1. La 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, exigeix que en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data
d’atorgament de la subvenció s’iniciï la contractació d’aquesta inversió, ha d’estar
adjudicada abans del 31 de desembre de 2014 i executada abans de 30 de
novembre de 2015.
2. La convocatòria d’ajuts de la fase pilot del Pla de foment de la biomassa forestal
per a ús tèrmic a Catalunya que s’atorguen a les comarques de Girona, a càrrec
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la
Diputació de Girona, amb el suport tècnic del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, estableix la incompatibilitat d’aquest ajut amb l’anterior perquè
l’Ajuntament, un com seleccionat de forma definitiva, hauria d’encarregar al CTFC
la licitació de la compra i instal·lació de la caldera i aquest iniciar la contractació, la
qual cosa no és materialment possible portar-ho a terme en el termini màxim d’un
mes des del 4 de setembre de 2014.
3. 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. Acceptar 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 (Exp. MA/8125).
2. Renunciar a la petició, preseleccionada amb una subvenció de 17.184,66 €, per a la
Instal·lació d’una caldera de biomassa forestal als vestuaris del camp de futbol de
Campdevànol dins el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la
fase pilot del Pla de foment de la biomassa forestal per a ús tèrmic a Catalunya (Exp.
MA/8191).
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona.

2. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 ACTUACIÓ AUGMENT DE
PRESSIÓ AL BARRI DEL ROSER
Vista la certificació d’obra núm. 2, corresponent a les obres “Augment de pressió al
barri del Roser”, inclosa amb el número 1332 en el Programa general per l’anualitat
2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat
de setanta-vuit mil nou-cents noranta-tres
euros amb seixanta-tres cèntims
(78.993,63.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1.

Aprovar la certificació d’obra núm. 2 de les obres “Augment de pressió al barri
del Roser”, i que importa la quantitat de setanta-vuit mil nou-cents noranta-tres
euros amb seixanta-tres cèntims (78.993,63.-€), que serà abonada al
contractista adjudicatari Assa Hidràulica i Electricitat, SL.

2.

Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació
d’obra aprovada, als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de
conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.

3.

Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als
efectes oportuns.
3. SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2013 - 2014

Fets
L’Ajuntament de Campdevànol és titular de la Llar d’Infants el Barrufet.
Fonaments de dret
Convocatòria de subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament
de llar d’infants de titularitat municipal per al curs 2013 – 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.
Acord
Per tant, s’acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar una subvenció de 58.625 € per a despeses de funcionament de llar
d’infants de titularitat municipal per al curs 2013 – 2014.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i trametre el certificat del cost de
funcionament de la llar d’infants, 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 DE SUBVENCIÓ PER LA LLUITA I CONTROL DE PLAGUES
URBANES
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol està adherit al Dipsalut (Organisme de Salut Pública de
la Diputació de Girona), fet que permet l’accés als diferents programes específics que
donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de
promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc.
Fonaments de dret
Fins el dia 23 de setembre de 2014 està oberta la convocatòria per sol·licitar el
programa Pt10. de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de
plagues urbanes.
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 el programa Pt10 de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i
control integrat de plagues urbanes.
2. Comunicar aquest acord a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de 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.
5. 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 sobre l’agenda d’Alcaldia i gestió institucional.

6. 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

